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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu z zasadami 
organizowania pracy w salonie fryzjerskim, wymaganiami sanitarnymi oraz wymaganiami 
ergonomii. Ważne jest również kształtowanie umiejętności: racjonalnego wykorzystywania 
powierzchni użytkowych w salonie, planowania, zamawiania i przechowywania sprzętu, 
środków, bielizny fryzjerskiej, sporządzania baz danych ułatwiających funkcjonowanie 
salonu i obsługę klienta. W czasie realizacji treści nauczania nauczyciel powinien zwrócić 
szczególną uwagę na rodzaje instalacji niezbędnej w salonie, normy powierzchniowe oraz 
przepisy dotyczące wykończenia powierzchni użytkowych (ścian i podłóg), postawę fryzjera 
podczas obsługi klienta, identyfikowanie narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich, 
stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki, dezynfekcji i sterylizacji, stosowanie zasad 
konserwacji i przechowywania narzędzi aparatów fryzjerskich. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 

Jednostka modułowa: Organizowanie stanowiska pracy fryzjera, której treści teraz 
poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zdobycia podstaw w zakresie organizacji 
pracy w salonie fryzjerskim. 
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Schemat układu jednostki modułowej  
 

514[02].Z3 
Zabiegi fryzjerskie  

514[02].Z3.01 
Organizowanie prac fryzjerskich 

514[02].Z3.05 
Wykonywanie wodnej ondulacji 

514[02].Z3.02 
Planowanie zabiegów pielęgnacyjnych 

514[02].Z3.03 
Dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów 

514[02].Z3.04 
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 

514[02].Z3.08 
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów 

514[02].Z3.09 
Barwienie włosów 

514[02].Z3.06 
Strzyżenie włosów  

514[02].Z3.07 
Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania 

i prostowania włosów 
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2.  WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane z salonem fryzjerskim,  
− stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego obowiązujące w zakładach usługowych, 
− stosować podstawowe zasady fizjologii pracy i wymagania ergonomii w zakresie 

prowadzenia działalności usługowej, 
− pracować indywidualnie i współpracować w grupie, 
− rozpoznawać źródła i czynniki niebezpieczne w środowisku pracy, 
− określać skutki negatywnych czynników w środowisku pracy, 
− przewidywać konsekwencje postępowania niezgodnego z zasadami bhp i ppoż. 
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3.  CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– określić zasady projektowania salonu fryzjerskiego, 
– określić zasady działania instalacji w salonie fryzjerskim, 
– określić normy powierzchniowe dotyczące zakładów fryzjerskich, 
– sporządzić zamówienie sprzętu i środków fryzjerskich, 
– posłużyć się bazą danych salonu fryzjerskiego, 
– sporządzić kartotekę dostawców, 
– określić etapy obsługi klienta, 
– określić zasady pracy w salonie fryzjerskim, 
– dokonać klasyfikacji narzędzi i przyborów fryzjerskich, 
– scharakteryzować budowę i określić zastosowanie podstawowych narzędzi i przyborów 

fryzjerskich, 
– scharakteryzować maszynki i aparaty fryzjerskie, 
– zastosować zasady aseptyki i antyseptyki, 
– zastosować zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi fryzjerskich, 
– określić zasady konserwacji i przechowywania narzędzi oraz aparatów fryzjerskich, 
– dobrać bieliznę fryzjerską i określić zasady jej przechowywania, 
– określić zasady przechowywania środków fryzjerskich, 
– dobrać środki ochrony indywidualnej, 
– określić prawidłową postawę ciała fryzjera przy pracy, 
– scharakteryzować choroby zawodowe fryzjera i określić zagrożenia związane z realizacją 

zadań zawodowych, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej wymaganiami ergonomii. 
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4.  MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.  Bezpieczne projektowanie salonu fryzjerskiego 
 
4.1.1.     Materiał nauczania 
 

W celu prawidłowego zaprojektowania salonu fryzjerskiego należy znać poszczególne 
strefy pracy w salonie fryzjerskim, normy powierzchniowe, zasady regulujące oświetleniem 
oraz poszczególne instalacje jakie powinny występować w salonie/zakładzie fryzjerskim.  

Projekt powinien zapewniać bezpieczne wykonywanie usługi oraz bezpieczne 
korzystanie z usługi. Bezpieczeństwo dotyczy przestrzegania zasad bhp oraz ergonomii. 
Projekt powinien odpowiadać wymaganiom dla salonu fryzjerskiego w zakresie bhp, na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku. Jest to podstawowy 
akt prawny dotyczący wymagań higieniczno–sanitarnych dla salonów fryzjerskich określa 
m.in.: 
− lokalizację zakładu  i występujące w nim pomieszczenia ogólnego czy specjalnego 

użytku lub miejsca do przechowywania, 
− wyposażenie salonu i urządzenia, które pomagają w utrzymaniu czystości;  
− procedury dla czystej i brudnej bielizny, 
− zasady postępowania ze sprzętem używanym do zabiegów fryzjerskich (czyszczenie, 

mycie, dezynfekcja, sterylizacja, 
− rodzaje środków używanych do dezynfekcji, 
− postępowanie ze zużytym materiałem jednorazowym, 
− postępowanie z odpadami,  
− obowiązek używania czystej bielizny podczas wykonywania zabiegów, 
− przedmioty będące wyposażeniem zakładu,  
− jakość pomieszczenia lub miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,  
− jakość ścian przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, gdzie świadczone są usługi.  
 

 
 

Rys. 1.  Stanowiska fryzjerskie 
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Strefy pracy 
Salon składa się z kilku stref pracy:  

− pracy fryzjera – stanowisko pracy,  
− mycia głowy – myjnie,  
− gospodarczej – pokoje personelu, miejsca przechowywania bielizny, preparatów 

fryzjerskich i środków czystości,  
− recepcji – strefa/miejsce powitania klienta.  

Każda ze stref – jej powierzchnia, wyposażenie, oświetlenie powinny być dostosowane 
do wymagań zawartych w rozporządzeniu: Dz. U. z 2004 r., nr 31, poz. 273.  
 

Zasady projektowania salonu fryzjerskiego 
Wszystkie przedmioty/meble będące wyposażeniem zakładu fryzjerskiego powinny mieć 
powierzchnię gładką, odporną na wchłanianie kurzu i wody, jak również na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie środków do dezynfekcji.  
 

Stanowisko fryzjerskie, to stanowisko pracy fryzjera. Zapewnia fryzjerowi dostęp do 
najpotrzebniejszych rzeczy – narzędzi do strzyżenia, grzebieni, szczotek, klipsów, wałków, 
miseczek, preparatów, suszarki. Stanowisko pracy fryzjera składa się z konsoli z lustrem, 
krzesła dla klienta, taboretu dla fryzjera (hoker) oraz tzw. pomocnika – dodatkowej 
płaszczyzny na materiały do pracy. Przy stanowisku powinno być min. 2 m2 powierzchni 
podłogi. Powinno być wykonane z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne. Jeżeli 
konsola jest wolnostojąca, odległość między stanowiskami powinna wynosić min. 0,75 m, 
jeżeli konsola to jeden długi blat – odległość powinna wynosić min. 1,5 m.  
 

Umywalnia/myjnia, to miejsce pracy, gdzie myje się głowę. Umywalki powinny być 
ergonomiczne – z zaokrąglonymi brzegami. Optymalna wysokość to 1–1,20 m.  
Według rozporządzenia ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są 
świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, 
łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków do dezynfekcji. Jeżeli nie 
ma specjalnego pomieszczenia w zakładzie fryzjerskim, wydziela się stanowisko do mycia 
i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą, 
z możliwością regulacji temperatury. Z kolei przed wykonaniem usługi o charakterze 
perukarskim, wyroby perukarskie lub włosy naturalne przeznaczone do tych wyrobów należy 
dokładnie umyć przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu. 
 

 

 
Rys. 2. Stanowisko do mycia głowy 
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Gniazdka elektryczne muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od źródła wody.  
Dostęp do salonu 

Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu: może być 
wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, nie 
może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi. Dostęp do salonu 
musi podlegać też wszelkim warunkom zapewniającym bezpieczne wejście, wyjście oraz 
przebywanie w okolicy wejścia do zakładu fryzjerskiego. Schody nie powinny być śliskie, na 
szklanych drzwiach należy umieścić specjalny znak informujący o przeźroczystości 
materiału. Wewnątrz drzwi powinny być zaopatrzone w wiatrołap chroniący przed 
przeciągiem.  
 
Recepcja  

Recepcja jest miejscem szczególnie ważnym. Jako miejsce pierwszego kontaktu 
z klientem, powinna znajdować się blisko wejścia. Łatwy dostęp do recepcji ułatwi 
komunikowanie się z klientami i fryzjerami. Odpowiednia powierzchnia zapewni łatwe 
utrzymanie recepcji w czystości. W recepcji prowadzi się również sprzedaż, w wydzielonym 
pomieszczeniu lub miejscu, artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich. 
Podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych 
w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 
 
Magazyn i pomieszczenia gospodarcze  

Pomieszczenia powinny zajmować bezpieczne, łatwo dostępne miejsce lub 
pomieszczenie. Służą do przechowywania preparatów fryzjerskich oraz środków i sprzętu do 
zachowania w zakładzie wymaganej przepisami czystości. W takim miejscu powinna 
panować odpowiednia temperatura i oświetlenie, co ma wpływ na przechowywanie 
preparatów chemicznych. Wszelkie preparaty powinny być zaopatrzone w etykiety 
informujące o rodzaju i składzie chemicznym preparatu, jego producencie i warunkach 
przechowywania.  Pomieszczenie lub miejsce, które służy do przechowywania sprzętu do 
utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew. 
W zakładach, w których znajdują się nie więcej niż 3 stanowiska pracy, można wydzielić 
miejsce wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem. 
 
Instalacje w zakładzie fryzjerskim 

Instalacje znajdujące się w salonie fryzjerskim mają za zadanie usprawnienie pracy 
i zabezpieczenie pracujących w pomieszczeniach osób przed niespodziewanymi wypadkami 
czy zachorowaniami.  
 
Instalacja elektryczna  

Instalacja powinna być tak zaprojektowana, żeby nie dopuścić do kontaktu urządzenia 
elektrycznego z wodą oraz zabezpieczyć sieć elektryczną przed spięciami elektrycznymi. 
W zakładzie mamy do czynienia z mokrymi włosami i prądem z urządzeń elektrycznych, 
dlatego postępowanie według ustalonych procedur jest konieczne i każdy fryzjer powinien się 
do nich bezwzględnie stosować. Urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się koło 
umywalni. Pozostałe urządzenia elektryczne powinny znajdować się w odległości minimum 
60 cm od źródeł wody. W zakładzie obwody elektryczne powinny być rozdzielone na kilka 
niezależnych obwodów w ochronie przed spięciem. Każdy obwód powinien zabezpieczać 
bezpiecznik, który w przypadku awarii odcina dopływ prądu z jednego obwodu i chroni przed 
porażeniem. W zakładzie należy też zainstalować główny wyłącznik prądu.  
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Oświetlenie  
Oświetlenie w zakładzie fryzjerkom powinno być tak usytuowane, żeby nie powodowało 

tzw. olśnienia. Oznacza to konieczność umieszczenia światła u góry nad fryzjerem, nigdy zaś 
z tyłu. Światło nie powinno odbijać się w lustrze. Moc światła powinna być zbliżona do 
oświetlenia dziennego. Białe światło pozwala na właściwą ocenę kolorów i nie męczy oczu.  
 
Instalacja wodno–kanalizacyjna 

Instalacja  odpowiednio zaprojektowany przepływ wody w zakładzie fryzjerskim, to 
warunek pracy. Umywalki powinny być zaopatrzone w syfony, które usuwają przykre 
zapachy, szczególnie dokuczliwe w salonach fryzjerskich, jako efekty uboczne usług 
chemicznych. Instalacja winna mieć zawory odcinające dopływ wody. W razie awarii chroni 
to instalację elektryczną i urządzenia przed niebezpiecznym kontaktem z wodą. Kanalizacja 
w zakładzie powinna być przyłączona do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub 
korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub 
instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń 
sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji 
kanalizacyjnej. 
 
Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja  

Regulują wilgotność w zakładzie fryzjerskim i oczyszczają powietrze z niezdrowych 
substancji rozpylanych czy też unoszących się pyłowych drobin podczas wykonywania usług 
fryzjerskich. Wymiana powietrza w otoczeniu pracy jest niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu fryzjera, który przez wiele godzin narażony jest na kontakt 
wziewny z chemikaliami fryzjerskimi unoszącymi się w powietrzu w postaci substancji 
lotnych lub pyłów. Nawiew powietrza powinien być tak skonstruowany, aby nie 
rozdmuchiwał ostrzyżonych włosów. Instalacje powinny być co pewien czas czyszczone, 
dlatego dostęp do nich nie powinien sprawiać trudności, a ich projekty nie powinny być 
skomplikowane.  
 
Instalacja przeciwpożarowa zakłada obecność w salonie gaśnicy przeciwpożarowej oraz 
czujników termicznych reagujących na znacznie podwyższoną temperaturę np. spowodowaną 
pożarem.  

Niedopuszczalne jest pozostawiane włączonych urządzeń elektrycznych oraz 
wykonywanie usług z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych w obecności wody.  

Niedopuszczalne jest pozostawiane bez konserwacji i czyszczenia urządzeń 
wentylacyjno–klimatyzacyjnych. Grozi to poważnymi dolegliwościami układu oddechowego 
zarówno u fryzjerów, jak i klientów zakładu fryzjerskiego.  

Niedopuszczalne jest palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami 
wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu oraz wprowadzanie zwierząt do zakładu. 
Niedopuszczalne jest również picie alkoholu czy przyjmowanie substancji zmieniających 
świadomość człowieka.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na  pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie elementy decydują o wykonaniu prawidłowego projektu zakładu fryzjerskiego? 
2. O czym mówią normy powierzchni i odległości? 
3. Jaki akt prawny reguluje szczegółowe wymagania sanitarno – higieniczne dotyczące 

zakładów fryzjerskich? 
4. Co powinien zapewnić właściwy projekt salonu fryzjerskiego? 
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5. Czego dotyczą wymagania higieniczno–sanitarne dla salonu fryzjerskiego? 
6. Co to jest strefa pracy? 
7. Jakie miejsca związane z pracą występują w salonie fryzjerskim? 
8. Jakie miejsca bierze się pod uwagę projektując salon fryzjerski? 
9. Jaki instalacje występują w zakładzie fryzjerskim? 
10. Co jest niedopuszczalne w zakładzie fryzjerskim? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj na ilustracji poszczególne strefy pracy w zakładzie fryzjerskim. Zaznacz je 
kolorowymi flamastrami i opisz. Sporządź legendę. Powiedz, której strefy brakuje.  

 

 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.1.1, 
2) rozpoznać poszczególne strefy pracy,  
3) zaznaczyć na rysunku kolorowymi flamastrami poszczególne strefy pracy,  
4) sporządzić legendę,  
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie przed grupą, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
7) w razie wątpliwości konsultować pracę z nauczycielem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiały piśmienne,  
– kartki na brudnopis, 
– literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Zaprojektuj własny zakład fryzjerski, biorąc pod uwagę zasady projektowania zgodne 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zwróć szczególną uwagę na projekt „własnego” 
stanowiska pracy. Pracę wykonaj na kartonie. U góry narysuj projekt ogólny całości zakładu, 
u dołu szczegółowy plan pojedynczego stanowiska pracy.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  treściami merytorycznymi  (materiał nauczania pkt.4.1.1), 
2) zapoznać się z pełnym tekstem Rozporządzenia Ministra Zdrowia: Dz. U. z 2004 r., nr 31 

poz. 273, w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 
zakłady fryzjerskie, 

3) wynotować najważniejsze zalecenia dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać 
poszczególne pomieszczenia zakładu fryzjerskiego i stanowisko pracy, 

4) wykonać szkic zakładu fryzjerskiego z określeniem ilości stanowisk fryzjerskich i ich 
rozmieszczenia w zakładzie oraz zaznaczeniem poszczególnych stref pracy w zakładzie,  

5) wykonać szkic i opis wyposażenia pojedynczego stanowiska pracy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie przed grupą, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia, 
8) przedyskutować w grupie i wybrać najatrakcyjniejsze rozwiązania dotyczące urządzenia 

i wyposażenia salonu fryzjerskiego pod względem sanitarno – higienicznym, 
9) zaprezentować efekt końcowy pracy w postaci rysunku i opisu, 
10) w razie wątpliwości konsultować pracę z nauczycielem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Dz. U. 2004 nr 31, poz. 273, 
– materiały piśmienne,  
– kolorowe flamastry, 
– ołówek, gumka, linijka, 
– kartki na brudnopis, 
– arkusz białego papieru, 
– taśma do przyklejenia papieru, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Napisz krótką charakterystykę następujących miejsc w zakładzie fryzjerskim. Uwzględnij 
konieczne wymiary: 
 
Stanowisko pracy ………………………………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Umywalnia/myjnia …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Magazyn i pomieszczenia gospodarcze ………………………………………………….…… 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.1.1, 
2) wypełnić wykropkowane miejsca,  
3) zaprezentować wykonanie ćwiczenia przed grupą, 
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz pracy,  
– przybory do pisania,  
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić, jakie instalacje znajdują się w zakładzie fryzjerskim?   
2) omówić instalację elektryczną?   
3) scharakteryzować dostęp do zakładu fryzjerskiego?   
4) omówić zasady projektowania salonu fryzjerskiego?   
5) wyjaśnić na czym polega działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej?   
6) omówić działania niepożądane w salonie fryzjerskim?   
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4.2.  Zasady funkcjonowania i obsługi oraz wyposażenie salonu 
fryzjerskiego 

 
4.2.1.  Materiał nauczania 
 

Bezkolizyjne funkcjonowanie salonu fryzjerskiego wymaga zaangażowania pewnych 
rozwiązań administracyjnych, dzięki którym dokonywanie zakupów, prowadzenie zapisów na 
usługi czy przewidywanie kosztów oraz zarobków staną się proste i nieskomplikowane. Baz 
danych zakładu oraz karta klienta uchronią pracowników i właścicieli salonu przed 
popełnianiem błędów.  
 
Zasady zamawiania środków fryzjerskich i sprzętu  

Sprzęt i środki fryzjerskie zamawia się według potrzeby. Można dokonać zamówienia 
środków biorąc pod uwagę kryterium produktowe i magazynowe. Zamówienie produktowe 
odbywa się na podstawie listy produktów – karty towarów, będącej elementem bazy danych 
zakładu fryzjerskiego. Osoba dokonująca zamówienia patrzy na listę produktów 
np. u przedstawiciela handlowego, wcześniej uzgadnia z fryzjerami ich potrzeby, sprawdza 
zawartość poszczególnych produktów w magazynie i według tych kryteriów zamawia towar. 
W momencie zbliżania się daty składania zamówień menadżer sprawdza również stan 
magazynu i z tolerancją do 1 lub ½ opakowania zamawia produkty (środki). Jest to tzw. stan 
minimalny w magazynie. Poniżej tego poziomu zamówienie danego produktu jest konieczne.  
Zamówienia sprzętu dokonuje się jeżeli na rynku pojawia się nowy sprzęt, a zakład wyraża 
potrzebę posiadania go, ponieważ jest on niezbędny do wykonywania usług salonu. Drugim 
momentem dokonania zakupu jest zużycie się sprzętu i konieczność uzupełnienia parku 
narzędziowo–sprzętowego.  

Zamawiając towar należy dokładnie sprawdzić jego użyteczność (szybkość wykorzystania 
w przypadku produktów). Nadmierne dotowarowanie magazynu wiąże się z niepotrzebnie 
wydanymi pieniędzmi i przetrzymywaniem towaru, który zajmuje miejsce w magazynie 
i posiada określony termin ważności.  
 
Zamówienie  

Zamówienie można wypełnić ręcznie na karcie zamówień danego dostawcy, można też 
wygenerować zamówienie z programu obsługującego salon. Wprowadzając nową pozycję 
z listy towarów wybiera się tzw. nową pozycję, określając jej nazwę, numer towaru, ilość oraz 
cenę jednostkową i zbiorczą, a następnie wprowadza do ogólnej listy zamówienia.  

Jeżeli towar nie jest nam dobrze znany należy wybrać go z kartoteki towarów. Kartoteka 
towarów zawiera: opis towaru, nr katalogowy towaru, kod kreskowy towaru, dostawcę 
towaru, cenę towaru, ilość towaru.  

Wybór listy zamówienia kończy tzw. procedura zamówienia czyli jego dokładny opis 
zawierający listę pozycji, nazwisko osoby zamawiającej i realizującej zamówienie, nr klienta, 
datę zamówienia, numer zamówienia, nr faktury, termin dostawy, ogólną wartość 
zamówienia, liczbę towarów. Procedura zamówień obok listy zamówienia dokonanej 
z kartoteki towaru zawiera cechy zamówienia dotyczące dostawcy oraz samego zamówienia.  
Dostawca: nazwa/nazwisko, miasto, telefon, przedstawiciel, nr klienta. 
Zamówienie: data, nr zamówienia, nr dokumentu zamówienia (faktura lub WZ-dokument 
magazynowy), termin dostawy, wartość zamówienia, liczba towarów.  
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Nowy towar w zakładzie  
Kupując towar do zakładu, należy w celu jednoznacznej identyfikacji towaru, zgodnie 

z procedurą wypełnić najpierw procedurę zamówienia, a następnie wypełnić w bazie danych 
określone miejsca dotyczące konkretnych towarów: opis towaru, ilość, dostawca, numer 
towaru i jego kod kreskowy. Od tego momentu towar jest rejestrowany w bazie danych.  
Zamówienie jest bowiem opisane przez określone cechy tego zamówienia.  

Zaksięgowanie towaru w bazie danych należy przeprowadzić podobnie, jak podczas 
wprowadzenia nowej pozycji w czasie zamówienia towaru. Do rejestru wprowadza się 
nr faktury, datę dostawy, opis towaru, kod kreskowy towaru, nr towaru, ilość, cenę 
jednostkową, udzielony rabat oraz cenę łączną.  

Analogicznie tak jak zamawia  wprowadza się do bazy danych sprzęt fryzjerski. 
Po wprowadzeniu środków i sprzętu otrzymuje się kartotekę dostawców, materiałów 
i sprzętu, czyli dokładny spis wszystkich firm obsługujących salon, nazwisk przedstawicieli, 
telefonów, adresów oraz tego wszystkiego, co znajduje się na stanie zakładu fryzjerskiego.  
 
Karta obsługi klientów i baza danych 

Przy prowadzeniu salonu wiedza o klientach, usługach i produktach, to podstawa. 
Wszystko zawiera baza danych – listy dostawców, towarów, stany magazynowe, listę i karty 
klientów. Na podstawie tych informacji fryzjer może przewidywać usługi, zamawiać towar, 
ustalać harmonogram wizyt.  

Karta klienta pomaga zapamiętać wszystkie informacje o kliencie potrzebne fryzjerowi. 
To zbiór informacji o kliencie:  
− imię i nazwisko klienta,  
− dokładne dane tele/adresowe oraz adres poczty elektronicznej, 
− dzień imienin i datę urodzin (w celu złożenia życzeń), 
− datę pierwszej wizyty w salonie,  
− imię i nazwisko ulubionego fryzjera,  
− wykonywane zabiegi (np. opis koloryzacji, ostatnia trwała),   
− preferencje klienta,   
− rabaty i upusty, 
− reklamacje, 
− uwagi klienta na temat uzyskanej usługi, 
− uwagi fryzjera na temat pielęgnacji włosów klienta,  
− uwagi fryzjera na temat reakcji klienta na wykonaną pracę.  

Na podstawie tych danych fryzjer dokładnie przygotowuje się do każdej kolejnej 
rozmowy–konsultacji, rozpoznając klienta, jego włosy i preferencje. Dzięki karcie różnicuje 
się klientów na:  
− klient stały – pojawia się w salonie regularnie, ma ulubionego fryzjera, a wizyta stanowi 

dla niego stały element życia,  
− klient okazjonalny – przychodzi do fryzjera przed wyjątkowymi wydarzeniami,  
− klient przypadkowy – przychodzi jednorazowo po usługę.  

Każdy z tych klientów powinien posiadać swoją Kartę. Karty występują jeszcze jako 
notesy czy skoroszyty, obecnie wypierane przez specjalistyczne programy komputerowe, 
które obsługują i analizują kartę klienta.  
 
Kartoteka/karta klienta zawiera dane opisujące klienta. Np.  
Dane podstawowe 
− Forma: Pan 
− Płeć: męska 
− Imię: Jacek 
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− Nazwisko: Kowalski 
− Ulica: Mickiewicza 27 
− Kod/miasto: 01–652, Warszawa 
− Kraj: Polska 
− Telefon: 505 110 820 
− Data urodzenia/imieniny: 12.05.1978/20.05 
Dane ogólne 
− Zdjęcie klienta 
− Nr klienta 
− Termin ostatniej wizyty 
− Grupa klientów: stały 
− Obsługujący personel: Dorota 
− Ceny/rabat: panowie/15% 
Dane szczegółowe zawierają opisy poszczególnych wizyt, czyli tzw. historię klienta, 
ułatwiającą fryzjerowi diagnozę włosów i analizę usługi.  
Dzięki kartotece klientów fryzjer ma wgląd w wykonywane usługi – ich ilość i jakość. Widać 
jaki zysk roczny, półroczny czy miesięczny przynosi dany klient. Do jakiej grupy można go 
zaklasyfikować. Wiadomo czy klient posiada rabaty, czy otrzymuje od salonu upominki. 
Kartoteka rozwija się w trakcie wykonywania usługi. Staje się bardziej szczegółowa. Zbiór 
wszystkich kart klienta to baza danych klientów. 
 
Baza danych i zarządzanie salonem  

Baza danych salonu to informacje o funkcjonowaniu salonu. Prowadzenie salonu 
fryzjerskiego oznacza zarządzanie salonem – klientami, towarami, pracownikami. Baza 
danych pozwala koordynować poszczególne grupy tak, żeby nie powodować żadnych kolizji. 
W celu zarządzania salonem należy poruszać się w wielu obszarach, takich jak:  
− terminarz,  
− kartoteka klienta,  
− konto klienta – zawiera informacje o czasie spędzonym w salonie i usługach,   
− preferencjach klienta, zawiera zdjęcia w różnych fryzurach, pokazuje ilość 

pozostawionych w salonie pieniędzy,  
− sprzedaż usług – lista usług wykonywanych w salonie,   
− rabaty,  
− sprzedaż towarów dla klienta,  
− stan magazynowy,  
− inwentaryzacja,  
− kartoteka dostawców, 
− kartoteka personalna – lista pracowników,  
− płace/wynagrodzenia, 
− analiza – badanie pod kątem opłacalności (rentowności) usług, popularności 

sprzedawanych produktów, wydajności pracowników itd.  
Programy komputerowe przyspieszają obsługę bazy danych i ułatwiają posługiwanie się 

tym narzędziem zarządzania salonem. W wielu salonach klienci posiadają już swoje karty 
chipowe, dzięki którym SA od razu rozpoznawalni przez programy komputerowe obsługujące 
salony.  
Zasady pracy w salonie 

W salonie działają prawa pracy według kodeksu pracy i etyki zawodowej. Regulują one 
wzajemny stosunek między właścicielem a pracownikami salonu, między pracownikami 
salonu oraz między pracownikami salonu a klientami. Zasady organizacji pracy czynią pracę 
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łatwiejszą i bezkolizyjną. Obowiązują każdego zatrudnionego.  Podstawowe zasady pracy 
w salonie fryzjerskim:   
− systematyczność w pracy, 
− czystość pracy, 
− bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym jej bezkolizyjność,   
− poczucie odpowiedzialności za klienta,  
− poczucie odpowiedzialności za środowisko pracy – otoczenie, urządzenia, produkty, 

narzędzia, bielizna,  
− koleżeństwo i uczciwość,  
− kultura osobista,  
− subordynacja.   

Zasady te wpływają na utrzymanie porządku w salonie fryzjerskim i przyjazną atmosferę, 
w której dobrze czuje się każdy klient.  
 
Etapy obsługi klienta  

Poszczególne etapy obsługi klienta liczy się od momentu przekroczenia przez niego drzwi 
salonu fryzjerskiego aż do jego opuszczenia, a przy stałych klientach aż do ponownego 
przyjścia. Składa się na nie powitanie, wywiad, wykonanie usługi, pobranie należności za 
usługę, pożegnanie. Kolejne etapy usługi stanowią już normę w usłudze bezpośredniej. Klient 
jest świadomy czego może oczekiwać po usłudze w salonie fryzjerskim. Dlatego każdy 
fryzjer powinien dobrze znać poszczególne etapy. W usłudze ważne jest odpowiednie 
rozplanowanie czasu, tak, żeby wykonać wszystkie etapy, nie tracąc czasu, a jednocześnie dać 
klientowi poczucie komfortu, że cały czas usługi został dla niego starannie zaplanowany. 
Pośpiech jest bardzo niewskazany. Klient lubi czuć opiekę fryzjera. Wiąże się z tym 
dokładnie i bez pośpiechu wykonana usługa. Podstawą jest tu jedynie doskonała koordynacja 
pracy.  
 
Umówienie wizyty 

Podczas umówienia wizyty klient zostaje zidentyfikowany przez recepcjonistę lub 
wpisany po podaniu danych personalnych do bazy danych. Na tym etapie należy pamiętać 
o grzecznej formule powitania. Oficjalnej, ale zawsze miłej, w przypadku nowego klienta 
i ustalonej w przypadku klienta regularnego. W bazie danych fryzjer sprawdza charakter 
poprzedniej wizyty, co jest dla niego wskazówką przy umówieniu. Z nowym klientem 
przeprowadza się krótki wstępny wywiad, notując informacje w bazie danych.  
 
Powitanie  

Zawsze wpływa na nastrój klienta. Na tym etapie sygnalizuje się klientowi, że skupia on 
na sobie życzliwą uwagę pracownika salonu, i dlatego trzeba powitać go z miłym uśmiechem. 
Dobrze jest pomóc klientowi zdjąć wierzchnią odzież, zaproponować coś do picia. Jeżeli 
klient pojawia się niezapowiedzianie, a wszyscy są zajęci, należy zaprowadzić go do 
poczekalni, proponując napój, czasopismo czy katalogi fryzur. Klient nie powinien czekać 
więcej niż 6–7 min., ponieważ irytuje się. Należy go przeprosić za oczekiwanie. Oczekiwanie 
na usługę to moment wprowadzenia klienta w atmosferę salonu.  
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Rozmowa z klientem  
Na tym etapie klient wyraża swoje oczekiwanie. Fryzjer może obserwować kondycję 

włosów, głowę, stan skóry głowy. To moment na rozmowę z klientem przy pomocy 
otwartych pytań, takich jak np.:  
− Czego Pan/Pani sobie życzy?  
− Jak często myje Pan/Pani głowę?  
− Jakie zabiegi były wykonywane na włosach?  
− Jakich produktów do pielęgnacji włosów Pan/Pani używa? 

Pytania dotyczą pielęgnacji włosów, ich kondycji i wyglądu, wykonywanych na nich 
zabiegów, preferencji klienta, chęci zmiany wyglądu czy odświeżenia fryzury. Pytania 
pomagają określić oczekiwania klienta i możliwości przeprowadzenia danej usługi. Fryzjer 
ma przed sobą trudne zadanie zapamiętania odpowiedzi klienta i właściwiej analizy, tego co 
usłyszał oraz zobaczył. Prowadząc rozmowę z klientem fryzjer sprawdza jednocześnie skórę 
głowy i włosy pod kątem warunków naturalnych (wrodzonych) i tymczasowych (nabytych 
pod wpływem warunków otoczenia, w tym zabiegów fryzjerskich). Fryzjer sprawdza stan 
skóry głowy: normalna, wrażliwa, z łupieżem, oraz wygląd i stan włosów: normalne, suche, 
tłuste. W salonach fryzjerskich należy przeprowadzać przed usługą wnikliwą diagnozę 
włosów.  
 
Wykonanie usługi 

Kolejnym etapem usługi jest jej wykonanie, na podstawie szczegółowych wskazówek 
uzyskanych podczas rozmowy z klientem. Prawidłowo wykonana usługa wymaga od fryzjera 
pełnego profesjonalizmu. Dobrze przygotowanego planu pracy, znajomości zasad 
wykonywania danej usługi, wyobraźni, konsekwencji i precyzji podczas wykonywania 
kolejnych czynności oraz postępowania według procedur ustalonych przez producenta 
preparatów chemicznych. W czasie trwania usługi fryzjer korzysta z szeregu narzędzi, 
preparatów, aparatów, przyborów i bielizny fryzjerskiej. Ważne jest stałe utrzymywanie 
z klientem kontaktu werbalnego i niewerbalnego. Zapewnia to postępowanie zgodnie 
z oczekiwaniami klienta. Klient lubi wiedzieć, co w danym momencie robi fryzjer. Fryzjer na 
bieżąco informuje klienta o postępach usługi. Taka forma współpracy z klientem budzi jego 
zaufanie i zadowolenie.  
W czasie usługi fryzjer powinien zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy:  
– zabezpieczyć klienta i jego odzież przed substancjami chemicznymi i ostrzyżonymi 

włosami,  
– korzystać z preparatów chemicznych zgodnie z instrukcją,  
– rozpylać substancje w spray’u z określonej – min. 30–40 cm – odległości od twarzy 

klienta,  
– w celu ochrony oczu klienta i jego układu oddechowego,  
– kontrolować ilość i kierunek rozpylanych preparatów,  
– stosować narzędzie ostre zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,  
– dezynfekować po usłudze wszystkie narzędzia pracy i przybory,  
– oczyścić i zdezynfekować miejsce pracy – konsolę i fotel,  
– uprzątnąć podłogę wokół stanowiska pracy,  
– odłożyć do brudownika brudną bieliznę lub wyrzucić w odpowiednio oznakowane 

miejsce materiały jednorazowego użytku.  
 
Należność za usługę  

O wartości usługi fryzjera powinien poinformować klienta podczas konsultacji przed 
usługą. Pozwoli to na uniknięcie zdziwienia czy niezadowolenia klienta w przypadku 
wysokiej ceny za usługę. Świadomość kosztów pozwala na zaakceptowanie ceny. Należność 
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za usługę i zakupione w salonie produkty do pielęgnacji włosów w domu, odbywa się przy 
recepcji. W wielu salonach są specjalne pojemniki obok recepcji, do których klienci wrzucają 
napiwki, dzięki czemu unika się krępujących klientów sytuacji.  
 
Pożegnanie 

Fryzjer osobiście żegna klienta i po raz kolejny uświadamia mu, że wygląda on/ona 
atrakcyjnie w nowym uczesaniu. Pożegnanie klienta kończy usługę i jest równie ważne jak 
powitanie. Fryzjer z uśmiechem może zaproponować klientowi termin następnej wizyty.  
 
Wyposażenie stanowiska pracy  

Podczas organizowania stanowiska pracy fryzjer powinien mieć na uwadze wszystkie 
narzędzia, przybory, aparaty i bieliznę, jakie wykorzystuje w trakcie pracy. Znajomość 
poszczególnych grup oraz umiejętność postępowania z nimi, jak również znajomość zasad 
konserwacji, dezynfekcji i przechowywania stanowią o bezpieczeństwie pracy zarówno 
w przypadku fryzjera, jak i klienta.  
Do podstawowego wyposażenia stanowiska pracy fryzjera należą narzędzia, przybory 
i aparaty fryzjerskie. 

Narzędzia fryzjerskie są to przedmioty wykorzystywane podczas usługi. Mają 
bezpośredni kontakt z włosami i ze skórą. Nadają kształt i formę włosom. Należą do nich:  
− grzebienie, 
− nożyczki,  
− brzytwy i narzędzia brzytwopodobne. 
 
Grzebienie fryzjerskie są wykonywane z tworzyw sztucznych, kauczuku, silikonu lub włókna 
węglowego. Dobre jakościowo grzebienie powinny mieć gładką, wypolerowaną powierzchnię 
i być elastyczne. Grzebienie służą jako narzędzia podstawowe lub pomocnicze przy różnych 
czynnościach fryzjerskich. Rodzaje grzebieni i ich przeznaczenie przedstawiono w poniższej 
tabeli. 
 
Tabela 1. Rodzaje grzebieni fryzjerskich 
 

 

Grzebienie do 
rozczesywania 

włosów 

 
 

Grzebień do 
strzyżenia 

 
 

Grzebień do 
cieniowania 
maszynką 

 
Grzebień do 
tapirowania 

 
 

 

Grzebień do 
układania 
włosów 

 
Grzebień do 

wyczesywania 
fal 

 
Szpikulec 
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Nie jest wskazane stosowanie grzebieni zniszczonych, metalowych czy szklanych, 
ponieważ mogą uszkodzić łuski włosów. Należy pamiętać, że po każdym kliencie grzebień 
powinien zostać zdezynfekowany. 
 
Nożyczki  

Nożyczki fryzjerskie wykonywane ze stali szlachetnej, mają najwyższą twardość. 
Ergonomiczne kształty w różnych rozmiarach, dopasowane do dłoni i palców, zapewniają  
swobodę ruchów podczas pracy różnymi technikami strzyżenia. Nożyczki występują 
w rozmiarach od 4,5 cala do 7 cali. Zbudowane są z ostrza, ramienia, uchwytów i złącza (lub 
nakrętki). Ostrza mogą mieć różną budowę wpływając na walory użytkowe: miękki szlif, 
mikroząbkowanie ostrza, ząbkowanie ostrza, wklęsły przekrój poprzeczny i specjalny profil 
oraz system autooczyszczania. Ramię powinno być przystosowane do wielkości i kształtu 
nożyczek. Uchwyty pierścieniowe – zakończenie ramion, umożliwiają dobre utrzymanie 
nożyczek podczas strzyżenia. Śruba łącząca jest regulowana, możne eliminować luz nożyczek 
i dopasować docisk do potrzeby fryzjera. 

 

 
 

Rys. 3 Budowa nożyczek fryzjerskich [1, s.87] 
 

Zależnie od budowy ostrza wyróżnia się nożyczki fryzjerskie: 
− klasyczne, 

 
Rys. 4. Nożyczki klasyczne 
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− degażówki jedno – i dwustronnie ząbkowane. Od nożyczek tradycyjnych różnią się 
ostrzem i szlifem. Różne rozstawy ząbków na ostrzach decydują o efektach strzyżenia. Im 
gęściej są rozmieszczone, tym uzyskuje się dokładniejszy efekt przerzedzenia. 

 
  

Rys. 5. Nożyczki degażówki [2] 
 

Używane do zmniejszania objętości włosów gęstych i grubych, w długości pasma od 
nasady, aż po końce, zależnie od potrzeby. Wykorzystuje się je w technikach teksturowania 
i w korygowaniu niedokładności strzyżenia nożyczkami zwykłymi. Odmianą degażówek są 
nożyczki efilacyjne o nierównomiernie rozmieszczonych ząbkach na jednym z ostrzy.  

 
 

Rys. 6. Nożyczki efilacyjne [1, s.87] 
 

Ostatnią odmianę stanowią nożyczki punktujące o równomiernie rozmieszczonych dużych 
zębach. Zaznacza się nimi elementy strukturalne we fryzurze, np.: końcówki włosów podczas 
łagodzenia linii grzywki przy gęstych włosach.  

 
 

Rys. 7. Nożyczki o dużych zębach [2] 
 

Nożyczki z wygiętymi ostrzami stosuje się w strzyżeniu ślizgowym i w technikach 
fryzjerskich zwiększających objętość włosów. Wygięcie ostrza utrzymuje kąt rozwarcia 
nożyczek w takim samym ułożeniu podczas strzyżenia, co pozwala przy każdym ruchu na 
równomierne usunięcie takiej samej ilości włosów.  
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Rys. 8. Nożyczki z wygiętymi ostrzami  [1, s.88] 

 
Brzytwy i narzędzia brzytwopodobne 

Brzytwa to narzędzie składające się z jednego ostrza. Wcześniej stosowano ją do golenia, 
obecnie wykorzystywana jest w strzyżeniu włosów czy podgalaniu porostu włosów. W celu 
bezpiecznej pracy stosuje się ząbkowane nasadki i wymienne ostrza. Brzytwa wymaga 
profesjonalizmu i właściwego uchwytu.  

     
 

Rys. 9. Brzytwa [2] 
 

Ponieważ klasyczne brzytwy są drogie i trudne w użyciu, charakteryzuje je 
skomplikowany sposób konserwacji i ostrzenia, a także ze względów higienicznych 
i sanitarnych – producenci zmienili nieco konstrukcję urządzenia. Stosowane są częściej 
narzędzia brzytwopodobne: noże chińskie i pazury fryzjerskie. Nóż chiński nieco przypomina 
brzytwę. Ma mniejsze, osłonięte ostrze i nieruchome ramię. Służy do cieniowania włosów. 
Stosowany w strzyżeniu warstwowym i epilacji.  

 
 

Rys. 10. Narzędzie brzytwopodobne [1, s.88] 
 

Pazury fryzjerskie przypominają pazury drapieżnika. Usuwają niewielką ilość 
powierzchniowych włosów. Stosowane przy wykończeniu strzyżenia. Tempera – rodzaj 
brzytwy, służy do wystrzępienia gęstych włosów.  

 
Rys. 11. Tempera [2] 

 
Narzędzia przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

lub uszkodzeniem. Narzędzia lub ich części, których stosowanie nie powoduje naruszenia 
ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje. Narzędzia lub 
ich części, których stosowanie może spowodować naruszenie ciągłości tkanek, po każdym 
użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje. Narzędzia wykonane 
z materiałów, uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji, dezynfekuje się przy użyciu 
przeznaczonych do tego celu środków dezynfekcyjnych, najczęściej w spray’u.  
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W przypadku narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku, nie wolno stosować ich 
wielokrotnie, a bezpośrednio po użyciu odkłada się je do zamykanych, szczelnych 
pojemników o nienasiąkliwych ścianach.  
Narzędzia wielorazowego użytku naruszające ciągłość tkanek poddaje się sterylizacji lub 
dezynfekuje przy użyciu środków dezynfekcyjnych.  
 
Przybory fryzjerskie 
Przybory, to wszystkie przedmioty, które wspomagają kolorystyczne komponowanie 
i układanie włosów. Najczęściej stosowane są: 
a) wsuwki i szpilki 

                                         
 

Rys. 12. Wsuwki [3]                                                             Rys. 13. Szpilki [7] 
  
b) klipsy sekcyjne, klipsy do fal, wałków i pierścionków oraz klamry 

   
a) klipsy sekcyjne                                         b) klipsy sekcyjne                                      c) klamry 

 
 

Rys. 14. Klipsy sekcyjne, klipsy do fal, wałków i pierścionków oraz klamry  [1, s.151] 
 
 
c) szczotki do włosów – do modelowanie, czesania, szczotkowania, masażu, oczyszczania 

klienta po strzyżeniu (karkówki). Elementy czeszące mogą być wykonane z naturalnego 
włosia lub z tworzywa sztucznego. Rączki z drewna, metalu, tworzywa sztucznego. 
W zależności od zastosowania mają różne kształty.  

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 24 

 

 

          
 
 

Rys. 15. Szczotki do włosów [1, s. 150] 
 
d) wałki do włosów – nadają włosom odpowiedni stopień skręcenia i puszystości. 

Są stosowane do ondulacji wodnej (wałki siatkowe) i ondulacji trwałej (z tworzyw 
sztucznych) 

 

   
 
 
 
 

Rys. 16. Wałki do włosów [1,s.150, 160] 
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e) zepek do pasemek 

 
 

Rys. 17. Czepek do pasemek 
 
f) siatka na włosy 

 
 

Rys. 18. Siatka na włosy 
 
 
g)  zestaw do farbowania włosów 
 

    
 

Rys. 19. Zestaw do farbowania włosów 
 

W standardach wyposażenia salonu fryzjerskiego wymienia się następujące przybory: 
− wałki do ondulacji,  
− szczotki – okrągłe, półokrągłe i płaskie,  
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− nawijacze do trwałej ondulacji o różnej średnicy,  
− bibułki stosowane do nawijania włosów do trwałej,  
− podkładki pod gumki,  
− miseczki plastikowe do rozrabiania farby,  
− pędzelki do nakładania farby,  
− pędzelki do nakładania środków rozjaśniających,  
− rozpylacze do wody,  
− czepki, folia aluminiowa do pasemek,  
− grzebienie do baleyażu,  
− karkówka,  
− pojemniki na watę. 
 
Bielizna fryzjerska 

Ważnym elementem wyposażenia stanowiska fryzjerskiego jest bielizna fryzjerska, 
odzież ochronna czy robocza. Peleryny, pelerynki, fartuchy, podwłośniki – wielokrotnego lub 
jednorazowego użytku, służą do ochrony odzieży klienta i fryzjera przed zniszczeniem, 
zabrudzeniem czy ochroną przed podrażnieniem skóry przez opadające ostrzyżone włosy.  

Obecnie dąży się do stosowania bielizny jednorazowego użytku, która zostaje użyta tylko 
dla jednego klienta, a następnie wyrzucona. Jest to najlepszy sposób zapobiegania 
zakażeniom w zakładach fryzjerskich.  

Bielizna używana dla klientów musi być stosowana zawsze świeża i czysta, tylko dla 
jednego klienta, powinna być wykonana z materiałów jednorazowych lub łatwych do prania 
w wysokich temperaturach i odporna na środki dezynfekcyjne.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szatnie dla osób zatrudnionych w zakładzie 
wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub 
ochronną.  

Czystą bieliznę, odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w przeznaczonych do tego 
celu szafkach, oddzielnych i odpowiednio oznakowanych. Brudną bieliznę oraz odzież 
roboczą lub ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, 
w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach. 
Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie 
usuwa się poza zakład. Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno 
odbywać się poza zakładem. Dopuszcza się pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub 
ochronnej w zakładzie, jeżeli posiada on odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające 
wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków. 
 
Aparaty i komputery we fryzjerstwie 

Aparat to urządzenie, którego źródłem energii jest prąd elektryczny. Aparaty proste mają 
tylko jedną funkcję działania (np. suszarki ręczne). Aparaty złożone, sterowane są 
komputerowo i mają wiele funkcji (np.: nawilżacze czy aparaty kompaktowe). Aparaty 
wykorzystywane są do:   
− diagnozowania włosów, 
− strzyżenia, 
− farbowania, 
− suszenia i modelowania, 
− pielęgnacji, 
− przedłużania i zagęszczania włosów, 
− sterylizacji. 
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1. Aparaty do diagnozowania włosów – mikrokamery, podobne do mikroskopu. Służą do 
kontroli stanu włosów i skóry klientki. Mikrokamera pozwala określić fazę wzrostu 
włosów, stan włosów, ich grubość i stopień uszkodzenia powierzchni łodygi. 

 
 

Rys. 20. Aparaty do diagnozowania włosów [1, s.77] 
 
2.  Aparaty stosowane w procesach strzyżenia – maszynka elektryczna i nożyczki termiczne. 

Maszynka służy do strzyżenia włosów, konturów fryzury i miejscowego wycinania 
włosów.  
Są powszechnie stosowane w pracy fryzjera. Mogą być akumulatorowe 

i akumulatorowo–przewodowe. Charakteryzują się różną wielkością, wagą, ergonomicznymi 
kształtami i wysoką sprawnością pracy. Posiadają zakres cięcia od 0,1–3mm, z możliwością 
regulacji przez dodatkowe nasadki. Dolna płytka spełnia rolę grzebienia, górne noże 
nożyczek.  

 
Rys. 21. Maszynka elektryczna i nożyczki [1, s 77] 

 
Nożyczki termiczne – wykorzystywane podczas strzyżenia włosów działają 

kondycjonująco, zgrzewając wysoką temperaturą końcówki włosów w miejscu przecięcia. 
Pozwalają na zastosowanie różnych technik strzyżenia. Temperaturę ustala się w zależności 
od rodzaju włosów. Wbudowane czujniki gwarantują stałość temperatury, zabezpieczając 
przed przegrzaniem narzędzi. 
 
3. Aparaty stosowane w suszeniu włosów, procesach chemicznych i pielęgnacyjnych. 

Nazywane są urządzeniami wielofunkcyjnymi, a ich działanie opiera się na 
wykorzystaniuczterech podstawowych czynników: wysokiej temperatury, promieni 
podczerwonych, nadmuchu powietrza i pary wodnej. 
a) suszarki ręczne i hełmowe  

Suszarki ręczne wykorzystuje się w punktowym nagrzewaniu włosów, końcowym 
suszeniu i modelowaniu włosów. Profesjonalne suszarki standardowo mają moc  
1000–2200 Wat, 2–3 poziomy nawiewu ciepła oraz 2–3 prędkości nawiewu. Różne poziomy 
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i prędkości nawiewu stosuje się w momencie formowania fryzury. Wysoki poziom 
temperatury i duża prędkość nawiewu:  
− wysuszenie włosów po umyciu, przed zastosowaniem preparatu chemicznego  
− wysuszenie włosów w celu oceny i ewentualnego skorygowania linii strzyżenia, 
− podsuszenie włosów przed modelowaniem,  
− utrwalenie kształtu fryzury z zastosowaniem lakieru w aerozolu. 

Wysoki poziom temperatury i niska prędkość suszenia – ogrzanie produktów 
chemicznych znajdujących się na włosach. 

Niski poziom temperatury i niska prędkość suszenia – modelowanie włosów. 
Suszarki zaopatrzone są w końcówki różnego typu. W celu ochrony włosów przed 

uszkodzeniem, suszarkę kieruje się do dołu, zgodnie z kierunkiem układania się łusek 
włosów. Działanie to wspomaga strumień zimnego powietrza.  

Wyjątkiem jest suszenie włosów po zabiegu trwałej ondulacji. 
 

 
Rys. 22. Suszarka [2] 

 
Suszarki profesjonalne mogą emitować powietrze zwykłe lub zjonizowane. Wówczas 

mamy do czynienia z suszarkami jonizującymi. Należy je wykorzystywać do włosów 
przesuszonych, zniszczonych, po rozjaśnieniu. Naładowany ujemnie strumień powietrza 
rozbija cząsteczki wody na powierzchni włosów. Łuski włosowe zamykają się szybciej, 
a włosy stają nawilżone i bardziej elastyczne. 

Suszarki hełmowe są źródłem ciepła, skracają czas reakcji, zapewniają prawidłowy 
przebieg koloryzacji, trwałej ondulacji czy pielęgnacji. 

 

 
 

Rys. 23. Suszarka hełmowa [2] 
 

b)  Promienniki wykorzystują technikę ogrzewania promieniami podczerwonymi.  
Wytwarzają wysoką temperaturę, posiadają programy sterujące przebiegiem procesu. 

Promienniki stosuje się podczas diagnozowania włosów, zabiegów trwałej ondulacji, 
farbowania, rozjaśniania, suszenia i pielęgnacji włosów. Ich działanie skraca czas trwania 
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zabiegu nawet o 50% przy jednoczesnym doskonałym efekcie wykonywanych zabiegów. 
Podczas pracy aparatu głowa klienta powinna znajdować się centralnie wewnątrz aparatu, co 
zapewni oczekiwany rezultat.  

Wśród promienników wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów: infrazon, climazon, 
hair–master czy tzw. kombajny. Np. podczas zabiegu trwałej ondulacji, na podstawie 
wprowadzonych do komputera takich danych jak: długość włosów, ich stan, pasemka, 
odkształcenie,  i kod preparatów z danej grupy, spowoduje wybór odpowiedniego preparatu 
oraz ustala optymalny i możliwy do powtórzenia rezultat. 
− HairMaster – pomaga w ustaleniu nakładania produktów w kolejności na określone partie 

włosów, ustala czas działania produktów rozjaśniających i decyduje o konieczności 
zastosowania lub nie, źródła ciepła. Ma funkcję regulacji i rozstawu bocznych pól 
grzejnych. 

       
 

Rys. 24. HairMaster [2] 
 
c) Nawilżacz – stosowane są rzadziej, ich działanie polega na wytwarzaniu pary wodnej. 

Wykorzystuje się je jako aparaty wspomagające podczas zabiegów pielęgnacyjnych. 
Wilgoć i temperatura wytworzone w aparacie zwiększają właściwości chłonne włosów, 
ułatwiają osadzanie się substancji pielęgnacyjnych we włosach. Stosując nowoczesne 
technologie, w nawilżaczach może być wytworzona tzw. sucha para, dzięki czemu nie ma 
efektu sauny. Stosowanie nawilżaczy umożliwia przygotowanie włosów do zabiegu 
i optymalizowanie działania środków fryzjerskich na skórę głowy i włosów. 

 
 

Rys. 25 Nawilżacz [2] 
 
5. Aparaty stosowane podczas modelowania (zwane żelazkami). Są to wszystkie 

urządzenia, które służą do termicznego odkształcania powierzchni włosów. Aparaty te 
wykorzystywane są do kręcenia loków i fal, prostowania włosów i utrwalania na ich 
powierzchni zróżnicowanych wzorów i faktur. Powłoki grzejne tych aparatów wykonane 
są z wysoko gatunkowych metali, warstw ceramicznych lub teflonowych. Dzięki temu 
zabezpieczają przed oparzeniem, szybko i jednolicie nagrzewają się oraz powodują brak 
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elektryzowania włosów. Do urządzeń stosowanych podczas modelowania należą: 
lokówki, falownice, prostownice, grzebienie parowe, gofrownice i karbownice. 

   

        
 

Rys. 26. Aparaty stosowane podczas modelowania 
 

   
 

Rys. 27. Aparaty stosowane podczas modelowania 
  
6.  Aparaty wykorzystywane do zagęszczania i przedłużania włosów. Wykorzystuje się do 

tego celu aparaty, które emitują ciepło lub ultradźwięki w celu doczepiania pasemek do 
włosów klienta. 

7.  Aparaty stosowane w procesach sterylizacji – służą do wyjaławiania narzędzi używanych 
w salonach fryzjerskich. 

 
Dezynfekcja narzędzi, sterylizacja, konserwacja – ogólne informacje  
Dezynfekcja (odkażanie) narzędzi, przyborów i płaszczyzn pracy jest najważniejszą 
czynnością  higieniczną w salonie fryzjerskim. Utrzymuje wysoki poziom czystości 
mikrobiologicznej zabezpieczając przed ryzykiem zakażenia wirusami krwiopochodnymi, jak 
HBV, HCV czy HIV, a także bakteriami, grzybicami czy prątkami gruźlicy.  
 

    
 

Rys. 28. Dezynfekcja narzędzi 
 

Dlatego należy stosować do dezynfekcji preparaty o szerokim zakresie działania 
w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów. Po usłudze fryzjerskiej stosuje się dezynfekcję 
przez zanurzenie, spryskanie preparatem w aerozolu lub przy pomocy chusteczek 
nasączonych preparatem dezynfekcyjnym. Dezynfekcja ta jest obowiązkowa. Wyróżnia się 
dezynfekcję chemiczną, termiczną i komorową. Najczęściej we fryzjerstwie stosuje się 
dezynfekcję chemiczną, poprzez użycie środków chemicznych w postaci proszku do 
przygotowania preparatów, gotowych preparatów w płynie czy w aerozolu. Dodanie do 
środka dezynfekującego tzw: aktywatora skraca czas dezynfekcji i zwiększa skuteczność. 
Do dezynfekcji można używa tylko środków dopuszczonych do obrotu przez PZH i nadzór 
sanitarno – epidemiologiczny. 

W każdym zakładzie fryzjerskim powinna być wanienka dezynfekcyjna zawierająca 
świeżo przygotowany roztwór środka dezynfekcyjnego, do którego powinny być wrzucane 
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wszystkie narzędzia i przybory, które miały kontakt ze skórą lub włosami klienta, naturalnie 
odporne na działanie tego środka, żeby nie uległy zniszczeniu.  
Czas trwania i sposób przeprowadzenia dezynfekcji jest uzależniony od rodzaju preparatu. 
Kolejność czynności podczas dezynfekcji jest następująca: dezynfekcja, opłukanie, osuszenie, 
konserwacja.  

Do konserwacji służą specjalne preparaty zawierające substancja konserwujące, jak 
np. olej parafinowy. W salonie stosuje się również sterylizację – całkowite wyjałowienie – 
narzędzi i przyborów. Proces ten może być przeprowadzany wyłącznie w specjalnych  
urządzeniach. Do urządzeń tych zaliczamy:  
− sanityzator – sterylizuje narzędzia przy pomocy promieni ultrafioletowych UV, 
− aparat kulkowy – sterylizuje narzędzia metalowe przy pomocy bardzo wysokiej 

temperatury (240°C) przez kilka minut,  
− sterylizator – ma wysoką skuteczność, duże rozmiary i jest kosztowny. Można w nim 

wysterylizować kilka kompletów narzędzi odpornych na działanie wysokiej temperatury.  
 
Aseptyka i antyseptyka 

Obydwa słowa dotyczą utrzymania w salonie fryzjerskim czystości mikrobiologicznej 
i zapobiegania zakażeniom.  
 
Aseptyka polega na postępowaniu, które ma na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej 
pomieszczeń, w których przeprowadza się usługi bezpośrednie. Ma również na względzie  
narzędzia, materiały pracy i inne przedmioty znajdujące się w otoczeniu miejsca pracy. 
Działanie to ma zapobiegać przedostaniu się do środowiska pracy fryzjera drobnoustrojom 
chorobotwórczym. Do działań aseptycznych należy też dokładne mycie i dezynfekowanie 
dłoni fryzjera przed i po usłudze.  Dlatego w salonie fryzjerskim stosuje się procedury 
zawarte w przepisach bhp.  
 
Antyseptyka w salonie fryzjerskim, to postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie 
drobnoustrojów na powierzchni skóry, na błonach śluzowych, czy w ranach powstałych 
u klienta lub fryzjera, podczas przebywania w salonie fryzjerskim. W przeciwieństwie do 
dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.  
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na  pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są zasady zamawiania środków fryzjerskich i sprzętu? 
2. Co należy wziąć pod uwagę dokonując zamówienia towaru w salonie fryzjerskim? 
3. Co należy do wyposażenia stanowiska pracy fryzjera?  
4. Do czego używane są degażówki? 
5. Czym różnią się od degażówek nożyczki punktujące? 
6. Do czego wykorzystuje się grzebienie fryzjerskie? 
7. Jakie znasz narzędzia brzytwopodobne? 
8. Co rozumiesz pod pojęciem „aparaty fryzjerskie”? 
9. Do czego są wykorzystywane aparaty fryzjerskie? 
10. Jakie znasz przybory fryzjerskie? 
11. Jaka powinna być bielizna fryzjerska? 
12. Jak przechowuje się bieliznę fryzjerską? 
13. Jakie znasz zasady postępowania z narzędziami fryzjerskimi? 
14. Czym różni się dezynfekcja od sterylizacji? 
15. Czym różni się aseptyka od antyseptyki?  
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opisz w tabeli poszczególne elementy przeprowadzenia zamówienia od momentu 
zamówienia towaru do momentu jego zaksięgowania. Podaj charakterystyczne dla każdego 
etapu (elementu) zamówienia części składowe.  
 
Nazwa 
elementu/etapu 
zamówienia 

Charakterystyczne części składowe  Cel elementu/etapu 
zamówienia 

nowa pozycja  
 
 
 

 

kartoteka towarów  
 
 
 

 

procedura 
zamówienia 

 
 
 
 

 

zaksięgowanie 
towaru 

 
 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.2.1.,  
2) scharakteryzować elementy zamówienia towaru do salonu, 
3) określić cel każdego elementu, 
4) wypisać charakterystyczne części składowe i cele poszczególnych etapów/elementów, 
5) nanieść informacje do tabeli, 
6) zaprezentować przed klasą wypełnioną tabelę,  
7) przedyskutować w grupie poprawność wykonanego zadania, ewentualnie dopisać 

brakujące informacje, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− plansza ćwiczenia 
− przybory do pisania,  
− gumka, linijka, 
− brudnopis, 
− taśma do przyklejenia tabeli, 
− literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Scharakteryzuj przedmioty służące jako elementy wyposażenia stanowiska pracy  

w salonie fryzjerskim. Uzupełnij tabelę. 
  

L.p. Zdjęcie aparatu Nazwa 
aparatu Charakterystyka Cel 

stosowania 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 
 

   

4.    

5. 
 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  treściami merytorycznymi  (materiał nauczania pkt.4.2.1.) 
2) dokładnie obejrzeć poszczególne zdjęcia i odnaleźć ich cechy charakterystyczne, 
3) określić rodzaj i nazwę przedmiotu, 
4) wypisać na kartce, cechy charakterystyczne prezentowanych przedmiotów, 
5) wypisać cele ich stosowania, 
6) nanieść wszystkie informacje do tabeli, 
7) zaprezentować przed klasą wypełnioną tabelę,  
8) przedyskutować w grupie poprawność wykonanego zadania, ewentualnie dopisać 

brakujące informacje, 
9) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przygotowana tabela z wklejonymi zdjęciami aparatów, 
− przybory do pisania,  
− gumka, linijka, 
− brudnopis, 
− taśma do przyklejenia tabeli, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Dobierzcie się w grupy 2–4 osobowe i przygotujcie prezentację poszczególnych etapów 
obsługi klienta. Każdy etap opiszcie na kartkach. Wybierzcie z grupy klienta i fryzjera. 
Przeprowadźcie pokaz na podstawie opracowanego przez grupę scenariusza, zgodnego 
z materiałem nauczania.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.2.1., 
2) utworzyć grupy 2–4 osobowe i wybrać „aktorów”,  
3) opracować przebieg usługi,  
4) wypisać na pojedynczych kartkach kolejne etapy usługi i zanotować uwagi,  
5) sprawdzić poprawność scenariusza,  
6) zaprezentować pracę, 
7) przedyskutować w grupie poprawność wykonanego zadania, ewentualnie dopisać 

brakujące informacje, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przybory do pisania, 
− kartki do pisania, 
− stolik do rozłożenia kartek, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 4 

Napisz, co przedstawiają pokazane poniżej ilustracje.  

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.2.1., 
2) opisać zaprezentowane ilustracje, zgodnie z ich przeznaczeniem i sposobem 

użytkowania,  
3) zaprezentować pracę, 
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− plansza pracy, 
− przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić proces zamawiania towaru do salonu fryzjerskiego?   
2) scharakteryzować etapy usługi w salonie?   
3) opisać budowę nożyczek klasycznych?   
4) określić zastosowanie różnych typów degażówek?   
5) wymienić rodzaje narzędzi brzytwopodobnych?   
6) zdefiniować pojęcie: aparatów fryzjerskich?   
7) omówić zasady składowania i przechowywania bielizny fryzjerskiej?   
8) wymienić zastosowanie aparatów fryzjerskich?   
9) omówić dezynfekcję w salonie fryzjerskim?   
10) określić na czym polega aseptyka w salonie fryzjerskim?   
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4.3.  Pracownik a środowisko pracy salonu fryzjerskiego 
 
4.3.1.  Materiał nauczania 
 

W salonie fryzjerskim mogą występować zagrożenia:  
− mikrobiologiczne, 
− chemiczne, 
− termiczne, 
− techniczne, 
− organizacyjne.  
Zagrożenia mikrobiologiczne wywoływane są przez mikroorganizmy, które znajdują się 
dookoła nas, czyli w powietrzu, w wodzie, na skórze, włosach, odzieży, w całym otoczeniu 
człowieka. Bakterie, zarodniki grzybów, pleśnie, pasożyty i wirusy mogą znajdować się 
w powietrzu wydychanym przez osoby znajdujące się w salonie, w ich krwi lub na skórze, 
w spożywanym pokarmie czy  na różnego rodzaju powierzchniach. Dlatego też choroby 
zakaźne dzieli się w zależności od dróg zakażenia na:  
− zakażenia pokarmowe – przez układ pokarmowy dur brzuszny (tyfus), żółtaczka zakaźna, 

czerwonka, salmonellozy i inne nazwane „chorobami brudnych rąk”), 
− zakażenia oddechowe (kropelkowe) – przez układ oddechowy (grypa, ospa wietrzna, odra 

i inne choroby wirusowe), 
− zakażenia krwiopochodne – przez układ krążenia (HIV albo jednym z wirusów zapalenia 

wątroby – HBV czy HCV),  
− zakażenia skóry i błon śluzowych (m.in. choroby weneryczne, jak kiła i rzeżączka).  
Do zakażeń mikrobiologicznych dochodzi: 
− pośrednio przez narzędzia, ręcznik, peleryna 
− bezpośrednio przez mówienie, kichanie, kaszel – na odległość 2–3 m 
− pośrednio przez ruch powietrza i zawarty w nim pył z podłogi, odzieży, mebli.  

Ponieważ salon fryzjerski jest pomieszczeniem zamkniętym, gdzie drobnoustroje mogą 
znajdować się w większych ilościach, należy przestrzegać zasad bezpiecznej usługi 
bezpośredniej i bacznie obserwować znajdujące się w nim osoby.  
 
Zagrożenia chemiczne w salonie fryzjerskim występują zasadniczo na skutek niewłaściwie 
stosowanych preparatów fryzjerskich, które zawierają związki chemiczne w postaci stałej, 
ciekłej lub gazowej, nieobojętne dla zdrowia, jak: zasady, kwasy, substancje 
powierzchniowo–czynne, substancje zapachowe. Niekorzystne działanie może dotyczyć 
skóry, dróg oddechowych, układu pokarmowego, jak również odzieży. Należą do nich: 
− składniki ciemnych farb do włosów (np. parafenylodwuamina) podrażniają skórę i mogą 

wywołać reakcję alergiczną; jeżeli farba chlapnie na ubranie uszkadza je, 
− składniki płynów do trwałej ondulacji (kwas tioglikolowy – trwała kwaśna, tioglikolan 

amonowy – trwała alkaliczna) – podrażniają skórę i błony śluzowe dróg oddechowych, 
− substancje utleniające (np. woda utleniona) – podrażniają skórę, mogą wywołać reakcje 

alergiczne, trwale odbarwiają ubranie,  
− preparaty rozjaśniające w formie proszku – podrażniają skórę, błony śluzowe dróg  

oddechowych i oczu,  
− substancje zapachowe – mogą uczulić skórę i podrażnić drogi oddechowe, 
− lakier może wywołać zapalenie spojówek, podrażnić drogi oddechowe czy układ 

pokarmowy przez zawarte w nim żywice;  
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− niektóre składniki mydeł, szamponów czy środków stylizujących mogą wysuszać  skórę 
na dłoniach i głowie.  
Podstawowym sposobem zapobiegania tego rodzaju zagrożeniom jest prawidłowe 

stosowanie środków chemicznych oraz wykonywanie prób uczuleniowych w przypadku 
podejrzenia o alergie.  
 
Zagrożenia termiczne jakie można spotkać w salonie fryzjerskim to oparzenia pod wpływem 
wysokiej temperatury, elektryczności, działania związków chemicznych. Wyróżnia się trzy 
stopnie oparzenia: I – wywołuje zaczerwienienie i pieczenie skóry, II i III – powoduje 
pojawienie się pęcherzy lub/i martwicy skóry. Niezbędna jest wówczas interwencja lekarska. 
W profilaktyce oparzeń w salonie fryzjerskim należy stosować się do instrukcji obsługi 
sprzętu elektrycznego występującego na terenie salonu oraz spożywać gorące płyny poza 
pomieszczeniami, w których wykonuje się czynności zawodowe. W przypadku zaistnienia 
zdarzenia należy udzielić pierwszej pomocy. Nie wolno stosować na oparzenia tłustych 
substancji.  
 
Zagrożenia techniczne w salonie fryzjerskim mogę być wywołane przez awarie sprzętu 
fryzjerskiego powodujące spięcia elektryczne oraz awarie urządzeń wentylacyjnych czy 
klimatyzacyjnych. Niemożność wymiany powietrza w salonie może stać się przyczyną wielu 
chorób układu oddechowego lub zatruć spowodowanych zbyt dużą koncentracją w powietrzu 
szkodliwych substancji. Awarie wentylacji mogą skończyć się też utratą przytomności osoby 
przebywającej w salonie. Zagrożeniom technicznym można zapobiegać kontrolując regularnie 
stan sprzętu znajdującego się w salonie oraz instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta 
i przepisami bhp.  
 
Zagrożenia organizacyjne polegają na złej organizacji pracy w salonie. Bezkolizyjność 
pracy w salonie wpływa na bezpieczeństwo personelu i klientów. Należy tu brać pod uwagę 
rozmieszczenie stanowisk pracy, stanowisk do mycia głowy, szatni, pomieszczeń sanitarnych,  
przeszkolenie personelu w sprawnym wykonywaniu zadań zawodowych, jak również 
w umiejętnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych.  
Dobra organizacja pracy dotyczy też odpowiednio ustalonych przerw w pracy i ogólnego 
czasu pracy. Należy unikać sytuacji doprowadzających do zmęczenia czy znużenia personelu.  
Podstawową normą czasu pracy, jest 8 godzin pracy na dobę, czyli 40 godzinny tydzień, 
biorąc pod uwagę 5 dniowy tydzień pracy.   
 
Zagrożenia mechaniczne wiążą się z uszkodzeniem skóry czy odzieży. Odzież może ulec 
rozerwaniu np. przez nieprawidłowe posługiwanie się lub przechowywanie narzędzi tnących. 
Do uszkodzeń skóry należą: modzel, nagniotek, skaleczenie, zadrapanie.  
Modzel to zgrubienie warstwy rogowej naskórka na dłoniach i stopach. W salonie fryzjerskim 
powstaje na skutek długotrwałego ucisku np. stopy podczas długiego stania w złym obuwiu, 
dłoni – przez wielogodzinne trzymanie niedopasowanych narzędzi fryzjerskich.  
Nagniotek (odcisk) występuje wyłącznie na stopach. Na ogół występuje na 4, 5 palcu u nogi. 
Jest wynikiem noszenia złego obuwia przez wiele godzin.  
Skaleczenie, zadrapanie dotyczy przerwania ciągłości skóry. W salonie fryzjerskim może 
zdarzyć się podczas strzyżenia czy golenia pod wpływem nagłego, nieoczekiwanego ruchu 
klienta, zasłabnięcia albo utraty przytomności przez fryzjera. Ponieważ narzędzia fryzjerskie 
są ostre, nietrudno o uraz powierzchni skóry. Dlatego absolutny wymóg dezynfekcji narzędzi 
tnących musi być przestrzegany przez każdego fryzjera. 
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Prawidłowa postawa podczas pracy w salonie fryzjerskim 
Prawidłowa postawa fryzjera podczas pracy ma duży wpływ na jego samopoczucie 

i zdolność koncentracji. Przy odpowiednim postępowaniu fryzjer zmniejsza przeciążanie 
układu kostnego, stawów i stóp. Dlatego fryzjer podczas wykonywania usługi powinien 
pamiętać o właściwej, wyprostowanej postawie pleców czy korzystaniu z pomocniczych 
urządzeń typu – hoker.  

Wyprostowaną postawę można osiągnąć jeżeli głowa klienta znajduje się na odpowiedniej 
wysokości albo gdy klient przyjmuje postawę stojącą. Odpowiednią wysokość dla klienta 
uzyska się przez zastosowanie przy stanowisku pracy fotela obrotowego, który można 
podwyższyć lub obniżyć. Natomiast fryzjer powinien używać do zabiegów strzyżenia czy 
modelowania hokera – wysokiego krzesła, które automatycznie wymusza wyprostowaną 
postawę.  

Podczas usługi fryzjer nie powinien skręcać tułowia, stać w pozycji przechylonej na jeden 
lub drugi bok czy nachylać się nad klientem. Taka postawa bardzo przeciąża kręgosłup 
i stawy.  

                  
Prawidłowa postawa              Hoker                       Prawidłowa pozycja 

 
Rys. 29. Prawidłowa postawa  [4] 

 
Do profilaktycznych zaleceń należy też wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie  

pleców, szczególnie w tych partiach, które w pracy zawodowej narażone są na obciążenia. 
Wskazana jest gimnastyka ogólnorozwojowa oraz pływanie, szczególnie na plecach.   
 
Organizowanie stanowiska pracy 

Organizując stanowisko pracy fryzjer powinien 
pamiętać, aby zgromadzić na nim tylko to, co będzie mu 
potrzebne w danej usłudze. Poszczególne przedmioty 
należy rozmieścić zgodnie z zasadami ergonomii, które 
nie wymuszają nieprawidłowej postawy ciała u fryzjera 
wykonującego czynności zawodowe. Fryzjer nie powinien 
daleko sięgać po przedmioty. Praworęczna osoba powinna 
wszystko ułożyć po swojej prawej stronie, leworęczna po 
lewej. Ze stanowiska pracy trzeba usunąć przedmioty, 
które nie będą wykorzystywane podczas pracy, aby nie 
przeszkadzały fryzjerowi, a klientowi nie zasłaniały 
widoku odbitego w lustrze.  
Jeżeli na konsoli nie ma odpowiednio dużo miejsca fryzjer 
może skorzystać z pomocnika jako płaszczyzny 
odstawczej i miejsca odkładania niepotrzebnego już 
sprzętu.  

Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy, 
zgodnie z zasadami ergonomii i bhp, to dla fryzjera 
oszczędność czasu i sił, jakie wykorzystuje podczas 
usługi.  

Rys. 30. Stanowisko fryzjera 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Z jakimi zagrożeniami fryzjer ma do czynienia w salonie fryzjerskim? 
2. Na czym polegają zagrożenia mikrobiologiczne? 
3. Czym mogą być spowodowane zagrożenia chemiczne? 
4. Co wywołuje zagrożenia termiczne w salonie fryzjerskim? 
5. W jaki sposób unikać zagrożeń organizacyjnych? 
6. Co ulega uszkodzeniu podczas zagrożenia mechanicznego? 
7. Jak wygląda prawidłowa postawa ciała fryzjera podczas pracy? 
8. Dlaczego organizowanie stanowiska pracy jest ważne? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opracuj i napisz plan prawidłowego zorganizowania stanowiska pracy mając do 
dyspozycji konsolę, krzesło, hoker, nożyczki, grzebień, spryskiwacz do wody, szczotkę do 
modelowania, suszarkę ręczną.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 4.1.1, 4.2.1 oraz 4.3.1, 
2) przygotować plan stanowiska pracy,  
3) napisać na kartce plan przygotowania stanowiska pracy, 
4) określić kolejność wykonywanych czynności (w razie wątpliwości poproś nauczyciela 

pomoc), 
5) sprawdzić poprawność wykonanego ćwiczenia (przez dyskusję w grupie i doradztwo 

nauczyciela), 
6) przedstawić na forum klasy wykonane zadanie,  
7) dokonać oceny swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– przybory do pisania,  
– notatnik,  
– konsola,  
– krzesło,  
– hoker,  
– nożyczki,  
– grzebień,  
– spryskiwacz do wody,  
– szczotka do modelowania,  
– suszarka, 
– komputer, 
– literatura z rozdziału 6. 
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Ćwiczenie 2 
Napisz jakie znasz zagrożenia mikrobiologiczne i omów drogi zakażeń.  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt.4.3.1, 
2) wymienić zagrożenia mikrobiologiczne, 
3) zapoznać się dokładnie z instrukcją przygotowania preparatu znajdującą się na 

opakowaniu (musi być w języku polskim),. 
4) omówić drogi zakażeń mikrobiologicznych,  
5) zaprezentować efekt wykonanej pracy przed nauczycielem i grupą, 
6) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiały piśmienne,   
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Omów zagrożenia chemiczne i techniczne w salonie fryzjerskim i zaprezentuj jako 
przykłady poszczególne przedmioty, który mogą stać się przyczyną tych zagrożeń.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z  materiałem nauczania pkt. 4.3.1, 
2) wymienić zagrożenia chemiczne i techniczne,  
3) wypisać na kartkach przedmioty, które mogą spowodować zagrożenia chemiczne 

i techniczne,  
4) zaprezentować przedmioty, które mogą spowodować zagrożenia chemiczne i techniczne,  
5) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– materiały piśmienne,  
– wyposażenie sali fryzjerskiej, 
– literatura z rozdziału 6. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić rodzaje zagrożeń występujące w zakładach fryzjerskich?   
2) opisać drogi zakażeń?   
3) scharakteryzować zagrożenia mechaniczne?   
4) wymienić zagrożenia chemiczne?   
5) wymienić zasady organizowania stanowiska fryzjerskiego?   
6) scharakteryzować prawidłową postawę fryzjera podczas pracy?   
7) wyliczyć rodzaje zagrożeń technicznych i ich następstwa?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania wielokrotnego wyboru. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, 
a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: I część – poziom 
podstawowy, II część – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

      Powodzenia! 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH  
 
1.  Prawidłowy projekt salonu fryzjerskiego zapewnia 

a) bezpieczne wykonywanie i korzystanie z usługi. 
b) dobre samopoczucie klienta. 
c) zadowolenie klienta i fryzjera z usługi. 
d) estetyczny i ergonomiczny wygląd salonu. 
 

2. Ściany przy umywalkach i zlewach w zakładzie fryzjerskim, powinny być pokryte 
materiałem 
a) boazerią plastikową. 
b) łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na środki dezynfekcyjne. 
c) gładkim i trwałym. 
d) skomponowanym z wyposażeniem salonu. 

 
3. Czystą odzież roboczą należy przechowywać 

a) na wieszakach przy stanowiskach pracy. 
b) w szatni zakładowej. 
c) w pojemnikach z czystą bielizną. 
d) w specjalnie do tego wyznaczonych szafkach.   

 
4. Przy umywalkach i zlewach, gdzie świadczone są usługi, ściany pokrywa się specjalnym 

materiałem do wysokości 
a) co najmniej 1,6 m.  
b) co najmniej 2 m.  
c) wszystkie odpowiedzi są błędne.  
d) powyżej 1,8 m.  

 
5. Wymagania dotyczące bhp w salonie zawarte są w następującym dokumencie 

a) Projekcie Ustawy Sejmowej. 
b) Ustawie Rady Ministrów.  
c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
d) Ustawie Ministra Zdrowia. 
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6. Stanowisko pracy fryzjera powinno zapewniać mu swobodny dostęp 
a) do najpotrzebniejszych rzeczy. 
b) wyłącznie do narzędzi. 
c) wyłącznie do klienta. 
d) do fotela fryzjerskiego.  

 
7. Pozycja stojąca przy wykonywaniu czynności fryzjerskich szczególnie obciąża 

a) układ krążenia. 
b) mięśnie. 
c) kończyny dolne, kręgosłup. 
d) kręgosłup, kończyny górne. 

 
8. Regulowany taboret fryzjerski na stanowisku pracy to 

a) stojak. 
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 
c) krzesełko. 
d) hoker. 
 

9. Narzędzia fryzjerskie, to przedmioty 
a) używane do czesania włosów. 
b) stosowane do wykonywania tylko wymyślnych fryzur. 
c) stosowane do świadczenia usług, mające kontakt ze skórą. 
d) stosowane do świadczenia usług, nie mające kontaktu ze skórą. 

 
10. Degażówki to 

a) tempera. 
b) aparat. 
c) narzędzie. 
d) materiał. 

 
11. Poniższe zdjęcie przedstawia 

a)  zwykłe nożyczki fryzjerskie. 
b)  degażówki dwustronne. 
c)  degażówki jednostronne. 
d)  nożyczki punktujące.  

 
12. Poniższe zdjęcie przedstawia 

a) grzebień do strzyżenia. 
b) grzebień do modelowania. 
c) grzebień do wyczesywania fal. 
d) grzebień do cieniowania maszynką. 
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13. Wszystkie etapy obsługi klienta, to kolejno 

a)  rozmowa telefoniczna, powitanie, wykonanie usługi, należność, pożegnanie. 
b)  umówienie, rozmowa, wykonanie usługi, należność. 
c)  konsultacja, wykonanie usługi, należność, rada, pożegnanie. 
d)  umówienie, powitanie, rozmowa, wykonanie usługi, należność, pożegnanie. 
 

14. Przedstawiony niżej przedmiot, to 
a)  pędzel do golenia. 
b)  pędzel do malowania. 
c)  szczotka karkówka. 
d)  szczotka do nawilżania. 

 
 

15. Optymalizuje działanie pielęgnacyjnych środków fryzjerskich na skórę głowy i włosy 
zapewnia 
a)  suszarka. 
b)  komputer. 
c)  nawilżacz. 
d)  prostownica. 

 
16. Proces niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych na powierzchni skóry, to 

a)  sterylizacja. 
b)  antyseptyka.  
c)  dezynfekcja. 
d)  aseptyka. 

 
17. Przedstawione na ilustracji przedmioty składają się na 

a) komputer do badania skóry. 
b) specjalny monitor do oglądania łusek włosa.  
c) aparat do diagnozowania włosów. 
d) aparat do robienia zdjęć włosów. 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 45 

18. Wyjaławianie to inaczej 
a) deratyzacja. 
b) dezynsekcja. 
c) sterylizacja. 
d) sanityzacja.  
 

19. Promienniki wykorzystują technikę ogrzewania 
a)  promieniami UV. 
b)  promieniami podczerwonymi. 
c)  wszystkimi promieniami. 
d)  promieniami podprogowymi. 

 
20. Na rysunku widać fryzjera podczas pracy i jego 

a)  prawidłową postawę. 
b)  prawidłowe siedzenie. 
c)  nieprawidłową pozycję. 
d)  prawidłową pozycję.  
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………. 
 
Organizowanie prac fryzjerskich 
  
Zakreśl prawidłową odpowiedź. 
 

 Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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