
Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

 (wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, for-

mowanie fryzur oraz zmiana koloru włosów).

Wykonywanie prostych zabie-

gów fryzjerskich

Bieżąca sytuacja w zawodzie

Edukacja

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Absolwent po zakończeniu kształcenia w zawodzie asystent fryzjera powinien być gotowy do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac związanych z przygoto-

waniem stanowiska pracy dla fryzjera, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 

wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjer-

skiego, wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjer-

skim, nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpo-

wiedzialności za przydzielone zadania, wykonywania prac pomocniczych wspierających 

czynności wykonywane przez fryzjera oraz wykonywania prostych stylizacji fryzur.

 rozpoznawanie sprzętu stosowanego do wykonywania prostych 

zabiegów fryzjerskich; rozpoznawanie preparatów do wykonywania prostych zabiegów 

fryzjerskich; określanie wyposażenia stanowiska fryzjerskiego i salonu fryzjerskiego; wyko-

nywanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera; wykonywanie 

prostych zabiegów fryzjerskich.

  znajomość przepisów BHP; kultura osobista; kreatywność

rozpoznawanie preparatów do wykonywania prostych zabiegów fryzjerskich; określanie 

wyposażenia stanowiska fryzjerskiego i salonu fryzjerskiego.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Asystent fryzjera wykonuje prace pomocnicze wspierające prace fryzjera. Przygotowuje stanowisko pracy, zajmuje się 

obsługą klientów oraz wykonuje prace porządkowe. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent fryzjera powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera,

2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

3) wykonywanie prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego,

4) wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim,

5) nabywanie umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania,

6) wykonywanie prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera,

7) wykonywanie prostych stylizacji fryzur.

Asystent fryzjera 932919

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Brak danych w barometrze zawodów.

asystent fryzjera.

2 847 zł

5%

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA UCZNIÓW: 0

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA OFERT PRACY: 0

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

STAŁE OD 2015 r. 

LICZBA BEZROBOTNYCH: 0 MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

 (wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formo-

wanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów).

Badanie losów absolwentów wykazało, iż największym mankamentem kształcenia w zawo-

dzie fryzjer były zajęcia praktyczne. Według absolwentów, takich zajęć było zbyt mało, a co 

więcej, były bardzo niskiej jakości. Respondenci wskazywali na monotonność praktyk oraz 

niewystarczający poziom nauczania w trakcie zajęć praktycznych. Pojawiły się także opinie, iż 

w toku kształcenia w zawodzie brakuje nauki najnowszych trendów i technik.

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 10,9%

LICZBA UCZNIÓW: 1 870

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 5,7%

LICZBA OFERT PRACY: 931

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 18,9%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 1 333

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 
Analiza ofert pracy wykazała, iż w przypadku fryzjera najbardziej pożądane jest doświad-

czenie zawodowe. Pracodawcy jednocześnie bardzo cenią wysoką kulturę osobistą oraz 

zaangażowanie i zamiłowanie do wykonywanego zawodu. Fryzjer powinien być również 

kreatywny i chętny do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo 

w kursach i szkoleniach. W ofertach pracy często pojawia się także wymóg znajomości 

technik koloryzacji, strzyżeń oraz modelowania fryzur.

 umiejętność rozpoznawania rodzajów włosów ludzkich oraz 

określania ich właściwości; umiejętność rozpoznawania preparatów niezbędnych do  

wykonywania zabiegów fryzjerskich; umiejętność rozpoznawania sprzętów niezbędnych do 

wykonywania zabiegów fryzjerskich; umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

włosów; umiejętność wykonywania strzyżenia włosów; umiejętność wykonywania stylizacji 

fryzur; umiejętność właściwego wykorzystania preparatów podczas wykonywania zabiegów 

fryzjerskich.

  kreatywność; umiejętność wykonywania strzyżenia 

włosów; umiejętność wykonywania stylizacji fryzur; umiejętność właściwego wykorzystania 

preparatów podczas wykonywania zabiegów fryzjerskich.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Fryzjer zajmuje się strzyżeniem włosów, myciem, pielęgnacją, farbowaniem. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,

3) wykonywanie strzyżenia włosów,

4) wykonywanie stylizacji fryzur.

Fryzjer 514101

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiatach chrzanowskim, krakowskim, wielic-

kim i w Nowym Sączu. Deficyt osób poszukujących 

pracy w powiatach olkuskim, miechowskim, 

proszowickim, wadowickim, suskim, myślenickim, 

limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tatrzańskim 

i w Krakowie.

fryzjer, fryzjer-stylista.

1 951 zł

14%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w technikum, w 2-letniej szkole policealnej oraz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-

dowej do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

 (wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenie włosów, formo-

wanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów),  (wykony-

wanie projektów fryzur oraz stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji).

Jak wykazało badanie losów absolwentów, największym mankamentem kształcenia w zawo-

dzie technik usług fryzjerskich jest zbyt mała ilość zajęć praktycznych. Wśród opinii absol-

wentów pojawiły się także uwagi dotyczące niezgodności praktyki z teorią oraz niewystar-

czającego przygotowania do egzaminu zawodowego.

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich

Projektowanie fryzur

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

SPADEK OD 2015 r. o 18,1%

LICZBA UCZNIÓW: 968

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 27,3%

LICZBA OFERT PRACY: 16

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 19,5%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 157

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Oferty pracy skierowane do techników usług fryzjerskich najczęściej zawierają wymóg 

dotyczący doświadczenia na podobnym stanowisku. Bardzo często pojawia się także 

konieczność zamiłowania do fryzjerstwa od chęci do samodoskonalenia. Pracodawcy 

poszukują osób ze znajomością technik koloryzacji, upięć bądź strzyżenia włosów. W pracy 

w zawodzie technik usług fryzjerskich liczy się także zaangażowanie oraz wysoka kultura 

osobista. Technik usług fryzjerskich powinien także cechować się pozytywnym nastawieniem 

w kontaktach z klientem.

 rozpoznawanie sprzętu stosowanego do wykonywania zabiegów 

fryzjerskich; określanie wyposażenia salonu fryzjerskiego; wykonywanie zabiegów pielę-

gnacyjnych włosów; umiejętność przeprowadzania profesjonalnej diagnozy kosmetycznej; 

umiejętność właściwego zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 umiejętność właściwego zorganizowania i prowadzenia 

gabinetu kosmetycznego; rozpoznawanie sprzętu stosowanego do wykonywania zabiegów 

fryzjerskich.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Technik usług fryzjerskich zajmuje się strzyżeniem włosów, myciem, pielęgnacją, farbowaniem. Absolwent szkoły kształ-

cącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawo-

dowych:

1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów,

3) wykonywanie strzyżenia włosów,

4) wykonywanie stylizacji fryzur,

5) wykonywanie projektów fryzur.

Technik usług fryzjerskich 514105

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: fryzjer, fryzjer-stylista.

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiatach chrzanowskim, krakowskim, wielic-

kim i w Nowym Sączu. Deficyt osób poszukujących 

pracy w powiatach olkuskim, miechowskim, 

proszowickim, wadowickim, suskim, myślenickim, 

limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tatrzańskim 

i w Krakowie.

1 951 zł

14%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN



Charakterystyka zawodu

Edukacja w zawodzie może odbywać się w 2-letniej szkole policealnej oraz na kwalifi-

kacyjnych kursach zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

do kwalifikacji związanych z wykonywaniem zawodu należą: 

 (wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających 

twarzy),  (wykonywanie zabie-

gów pielęgnacyjnych oraz upiększających ciała oraz stóp i dłoni).

Badanie losów absolwentów jednoznacznie wskazuje na niedostateczną ilość zajęć prak-

tycznych (w szczególności z zakresu stylizacji paznokci), które pozwoliłyby na odpowiednie 

przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Absolwenci wskazywali także na 

konieczność zwiększenia dostępu do profesjonalnego wyposażenia.

Wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych twarzy

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Bieżąca sytuacja w zawodzie

UCZNIOWIE NA KONIEC ROKU 2017 Edukacja

WZROST OD 2015 r. o 13,8%

LICZBA UCZNIÓW: 2 651

NAPŁYW OFERT PRACY W ROKU 2017

WZROST OD 2015 r. o 20,8%

LICZBA OFERT PRACY: 29

BEZROBOTNI NA KONIEC ROKU 2017

SPADEK OD 2015 r. o 27,1%

LICZBA BEZROBOTNYCH: 148

Prognozowany 

wzrost liczby 

pracowników 

do 2022 r.

N ajważniejsze informacje o zawodzie na podstawie 

w yników badania 

Z analizy ofert pracy na stanowiska technik usług kosmetycznych wynika, iż pracodawcy 

zwracają uwagę na doświadczenie kandydatów w wykonywaniu zabiegów kosmetycznych 

i pielęgnacyjnych (np. manicure, pedicure, masaż). Cenne są także kompetencje dotyczące 

chęci samodoskonalenia, w związku z czym udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach 

będzie szczególnie doceniany wśród kandydatów. W zawodzie technik usług kosmetycznych 

ważna jest wysoka kultura osobista oraz nienaganna prezencja. Osoby ubiegające się o pracę 

w tym zawodzie powinny być dyspozycyjne, samodzielne oraz kreatywne. Co więcej, atutem 

jest znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego).

 określanie budowy anatomicznej oraz fizjologii skóry i jej przydat-

ków; rozpoznawanie zmian patologicznych na skórze oraz przydatkach skórnych; rozpozna-

wanie rodzajów preparatów kosmetycznych oraz określanie ich zastosowania; rozróżnianie 

aparatów i urządzeń stosowanych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych; prze-

prowadzanie diagnozy kosmetycznej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększa-

jących; udzielanie porad kosmetycznych; organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycz-

nego.

  rozpoznawanie rodzajów preparatów kosmetycznych 

oraz określanie ich zastosowania; rozróżnianie aparatów i urządzeń stosowanych podczas 

wykonywania zabiegów kosmetycznych; przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej; wykony-

wanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; udzielanie porad kosmetycznych.

Kluczowe umiejętności:

Umiejętności trudno dostępne:

Technik usług kosmetycznych prowadzi zabiegi pielęgnacyjne, dokonuje diagnozy oraz udziela porady klientom.  Absolwent 

szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

1) przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej,

2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

3) udzielanie porad kosmetycznych,

4) organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Technik usług kosmetycznych 514207

Średnie

wynagrodzenie

w 2016 r.

Stanowiska na jakie rekrutowane są osoby z da-

nym zawodem: 

Według barometru zawodów na rynku pracy no-

tuje się duży deficyt osób poszukujących pracy 

w powiatach chrzanowskim, wielickim i bocheń-

skim. Deficyt osób poszukujących pracy na 2018 

rok prognozuje w powiatch oświęcimskim, olkus-

kim, miechowskim, wadowickmi, krakowskim, sus-

kim, myślenickim, limanowskim, proszowickim, 

tarnowskim, w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Kra-

kowie.

kosmetyczka, stylistka pazno-

kci.
2 492 zł

14%

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN


