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Fryzjer – rzemieślnik zajmujący się zgodnie  

z życzeniami klientów strzyżeniem włosów, 

ich pielęgnacją, układaniem, farbowaniem, 

myciem.  

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów 

usługowych. Dzięki posiadanym 

umiejętnościom fryzjer może również 

prowadzić własny zakład usługowy. 

 

Ubiór fryzjera składa się przede wszystkim z fartucha                  

i pasa fryzjerskiego, w którym można przechowywać 

narzędzia, aby mieć je pod ręką.  

Ubiór powinien zapewniać bezpieczeństwo, a fartuch 

powinien być uszyty z dobrego i wygodnego materiału. 

 

 

Akcesoria fryzjerskie: grzebień, szczotki do włosów oraz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fryzjera powinna cechować: 

 

• spostrzegawczość i podzielność uwagi, wrażliwość 

estetyczna,  

 

• precyzja,  poczucie odpowiedzialności w pracy,  

 

• otwartość na ludzi i umiejętność słuchania innych,  

 

• dobra komunikacja z klientem i trafna interpretacja 

jego potrzeb. 

 

 

 

 

 

Dobry fryzjer to nie tylko świetny 

stylista, ale również słuchacz, doradca              

i przyjaciel. 

 

 

 

 

Aby zostać fryzjerem należy ukończyć szkołę, oferującą kształcenie w tym 

kierunku (branżowa szkoła I stopnia, licea fryzjerskie, technika) które kształcą 

zarówno w systemie stacjonarnym jak i zaocznym. Ukończenie tych szkół 

umożliwia zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich, a tym samym pracę                

w zawodzie. 

 

W zależności od wybranej szkoły kształcenie trwa 3 lub 4 lata i obejmuje 

przedmioty związane z higieną, technologią fryzjerstwa i materiałami 

fryzjerskimi, stylizacją, podstawami psychologii i pedagogiki. Przyszli fryzjerzy 

uczą się również podstaw przedsiębiorczości, działalności usługowej                             

i zarządzania zakładem fryzjerskim. Zajęcia w szkole uzupełnione są 

obowiązkowymi praktykami zawodowymi, które odbywają się w salonach 

fryzjerskich. 

 



 

Czy wiesz, że: 

1) Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie fryzjera są: fryzjer damski, 

fryzjer męski, fryzjer teatralny i filmowy, fryzjer – perukarz. 

2) Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować fryzjer, 

są: charakteryzator, kosmetyczka, manicurzystka, pedicurzystka. 

3) Fryzjer może poszukiwać pracy w zakładach fryzjerskich świadczących 

usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego, perukarniach, 

charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może 

też prowadzić własny zakład fryzjerski. 
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