
Zawód Kosmetyczka  
Jeszcze 20 lat temu niewiele kobiet korzystało z usług kosmetyczek, a zawód ten kojarzył się 
głównie z pielęgnacją paznokci. Od czasu jednak wiele się zmieniło, na co niebagatelny 
wpływ ma rozwój sektora usług w Polsce, wzrost znaczenia wyglądu zewnętrznego oraz 
zmiany w branży kosmetycznej. Kosmetyczka nadal jest osobą zajmującą się pielęgnacją i 
ozdabianiem ludzkiego ciała, a w szczególności twarzy. Zasięg świadczonych przez nią usług 
rozrósł się wielokrotnie  w związku z postępem technologicznym w tej branży. Dziś zabiegi 
wykonywane w zakładach kosmetycznych to nie tylko manicure, pedicure, piercing, depilacja 
czy wizaż, ale też świadczenia związane z fizjoterapią i kosmetologią. Ta ostatnia dziedzina 
to swoiste połączenie kosmetyki z dermatologią, które ma na celu w mniej lub bardziej 
inwazyjny sposób poprawienie wyglądu skóry, usunięcie płytkich blizn, przebarwień. Są to 
także prewencyjne zabiegi mając na celu zachowanie młodego wyglądu, prawidłowego 
nawilżenia i elastyczności skóry. Tego typu działania wymagają ogromnej wiedzy i 
umiejętności ponieważ niewłaściwe używanie preparatów chemicznych czy urządzeń 
mechanicznych może doprowadzić do oszpecenia lub nawet trwałego okaleczenia klienta.  

 Większa odpowiedzialność, bardziej skomplikowane zabiegi oraz wyższe dochody 
spowodowały podniesienie prestiżu tego zawodu. Ogólna wiedza zdobywana w szkole 
kosmetycznej jest dzisiaj jedynie podstawą do rozpoczęcia pracy w 
zawodzie. Kosmetyczki dokształcają się w konkretnych dziedzinach dzięki czemu stają się 
specjalistkami np. w stylizacji paznokci czy pielęgnacji twarzy. Wiele z tych zajęć wymaga 
specjalnych uprawnień jak na przykład depilacja laserowa. Z tego powodu profesjonalne 
kosmetyczki dążą do uregulowania prawnego statusu zawodu i tego kto może go 
wykonywać. 

 Obowiązki kosmetyczki to: 

 Rozmowa z klientem i poznanie jego oczekiwań 
 Udzielanie rad w kwestii pielęgnacji urody 
 Zaplanowanie jednorazowych czynności lub kuracji 
 Pielęgnacja ciała 
 Pielęgnacja stóp wraz z paznokciami 
 Pielęgnacja rąk wraz z paznokciami 
 Depilacja 
 Wykonywanie profesjonalnego makijażu dobranego indywidualnie do klientki 
 Specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające skóry 
 Rozpoznanie chorób skóry i w razie potrzeby skierowanie klienta do lekarza 
 Polecanie i sprzedaż kosmetyków 
 Prowadzenie przedsiębiorstwa 
 Znajomość i stosowanie w praktyce zasad BHP 

  

Praca kosmetyczki nie zawsze jest przyjemna zarówno z fizycznego jak i psychicznego 
aspektu. Wymaga bezpośredniości, łatwości nawiązywania kontaktu z ludźmi, cierpliwości 
oraz dużej odporności na stres. Istnieją klienci, którzy nawet w przypadku dobrze wykonanej 
usługi będą niezadowoleni. Ważny jest również wygląd kosmetyczki, który jest wizytówką je 
usług. 

 Zarobki kosmetyczki są uzależnione od jej doświadczenia, kwalifikacji oraz miejsca pracy. 
Przeciętna pensja to 1550 zł brutto. Najwięcej mogą mogą zarobić kosmetyczki, które 



prowadzą własny salon. W zależności od ilości klientów i renomy firmy jest to kilka tysięcy 
złotych. 

Jak zostać kosmetyczką ? 

 Zawód kosmetyczki wymaga specjalistycznego wykształcenia, które można zdobyć w 
szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej. Dodatkowe umiejętności można zdobyć 
na licznych kursach i szkoleniach organizowanych zarówno przez szkoły jak i producentów 
kosmetyków oraz urządzeń używanych w salonach piękności. 

 Nauka trwa w zależności od typu szkoły od 2 do 4 lat i zawsze kończy się egzaminem 
zawodowym, którego zdanie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego i 
możliwością podjęcia pracy. W jej trakcie uczniowie poznają wiedzę teoretyczną z zakresu 
biologii, anatomii, chemii, technologii kosmetycznych, stylizacji, zasad kompozycji, wizażu, 
przedsiębiorczości i zasad BHP. W każdej ze szkół obowiązkowe jest również odbycie zajęć 
praktycznych - zarówno w pracowni jak i w salonie. Niestety wielu urządzeń służących do 
specjalistycznych zabiegów nie ma w szkolnym wyposażeniu i obsługi ich kosmetyczki uczą 
się dopiero w salonach lub na dokształcających kursach. 

 Kosmetyczka należy do zawodów rzemieślniczych. W związku z tym aby podnieść swoje 
kwalifikacje może przystąpić do egzaminu czeladniczego, a później mistrzowskiego 
organizowanych przez lokalne izby rzemieślnicze. 

 Do egzaminu mistrzowskiego mogą przystąpić osoby, które: 

 ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i nabyły profesjonalne 
umiejętności kosmetyczki 

 ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i mają udokumentowany co 
najmniej trzyletni staż w zawodzie 

 ukończyły szkołę zawodową lub technikum w zawodzie kosmetyczka 

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, w których kosmetyczka musi 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami adekwatnymi do tytułu czeladnika. 

 Do egzaminu mistrzowskiego mogą przystąpić osoby, które: 

 posiadają tytuł czeladnika kosmetycznego 
 co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym trzy lata po egzaminie 

czeladniczym 
 mają co najmniej wykształcenie zawodowe 

  

Egzamin wygląda podobnie do egzaminu na czeladnika. Poziom jest wyższy, a osoby 
ubiegające się o tytuł mistrza muszą wykazać się pełnym profesjonalizmem, dużą wiedzą i 
umiejętnościami. Jest to najwyższy możliwy stopień jaki może osiągnąć kosmetyczka. 
Uprawnia on do kształcenia adeptów tego zawodu. 

  

Aby przystąpić do egzaminów należy udać się do izby rzemieślniczej w rejonie 
zamieszkania z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu, dokumentami potwierdzającymi 
wykształcenie, dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganego stażu zawodowego, 



jednym zdjęciem oraz kwitem potwierdzającym uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Egzaminy 
odbywają się minimum raz w roku. 

 Inne kwalifikacje kosmetyczki to dobry stan zdrowia, w tym brak skłonności do alergia oraz 
zdolności manualne. Przydatny jest również dobry gust:) 

 

Zawód Żołnierz 
Żołnierz to osoba służąca na stałe lub tymczasowo w narodowych siłach zbrojnych danego 
kraju. Jego głównym zadaniem jest bronienie jego terytorium oraz udział w akcjach zbrojnych 
poza jego granicami jeśli pozostaje on w stanie wojny z innym państwem. W dzisiejszych 
czasach żołnierze biorą udział w działaniach militarnych o charakterze pokojowym. Są to 
interwencje najczęściej organizowane przez ONZ, zwłaszcza w sytuacjach kiedy działania 
jakiegoś kraju lub części jego obywateli mogą zakłócić międzynarodowy pokój. Wojsko jest 
zaliczane do grupy służb publicznych. 

 Inną ważną funkcją żołnierzy jest pomoc w utrzymaniu porządku  w kraju, w którym służy. 
Najbardziej skrajnym przypadkiem użycia wojska w działach wewnątrz macierzystego 
państwa jest wprowadzenie stanu wojennego, które może być spowodowane zarówno 
wewnętrznymi jak i zewnętrznymi czynnikami. W czasie pokoju żołnierze pomagają ludności 
cywilnej między innymi poprzez zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy 
wielkich katastrof. 

 Żołnierzami są również najemnicy, którzy służbę wojskową podejmują dla pieniędzy, nie 
angażując się emocjonalnie w konflikt. Są oni wynajmowani do walki w konkretnych akcjach 
zbrojnych lub wojnach, z reguły poza granicami własnego państwa. Często najemnikami 
zostają byli zawodowi żołnierze, którzy przeszli w stan spoczynku lub zostali wydaleni z 
armii. 

 W Polsce od 1 stycznia 2010 roku zniesiono powszechny obowiązek służby wojskowej. 
Aktualnie w armii służą jedynie żołnierze zawodowi, a zmiany te mają za zadanie 
polepszenie jakości wojska i warunków pracy. W związku z tym najchętniej widziani w 
wojsku są specjaliści z rozmaitych przydatnych dziedzin począwszy od saperów, a 
skończywszy na sanitariuszach czy inżynierach budowy. Armia po reformie jest bardziej 
atrakcyjna dla osób, które ukończyły studia, chociażby ze względu na podwyżkę 
wynagrodzenia. 

 Dodatkowym atutem jest ogólne zaufanie społeczne do wojska. Po mniej chlubnym dla 
wojskowych okresie PRL-u prestiż armii powoli się odradza, a o polskiej armii mówi się 
najchętniej w kontekście bohaterskich postaw żołnierzy na przestrzeni wieków. Obecnie 
polska armia składa się: 

  

 Wojsk Lądowych RP 
  Wojsk Specjalnych RP 
 Sił Powietrznych RP 
 Marynarki Wojennej RP 

 



 Struktura armii jest zhierarchizowana. Ze względu na stopnie wojskowe w Polsce 
wyróżniamy: 

  

 szeregowców 
 podoficerów 
 oficerów 

  

Każdy z powyższych korpusów składa się z podstopni, które ustalają hierarchię wewnątrz 
nich. Jest to jeden z najważniejszych elementów służby wojskowej, który służy do utrzymania 
dyscypliny w wojsku, która służy nie tylko armii, ale jest przede wszystkim bardzo ważna dla 
bezpieczeństwa samych żołnierzy. 

Do największych minusów pracy żołnierza zaliczyć można konieczność wyjazdów na 
misje(oświadczenie podpisuje się na początku służby), przeprowadzki, a zwłaszcza 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia związane  z tym zawodem. Decydując się na 
karierę w wojsku należny również pamiętać, że nie jest to zawód, który można porzucić w 
dowolnym momencie. Dezercja, czyli ucieczka z armii jest przestępstwem karanym według 
kodeksu karnego. Należy jednak nie zapominać, że w czasie wojen karaną ją często śmiercią. 
Do plusów na pewno można zaliczyć niski wiek emerytalny oraz stabilność zatrudnienia. Po 
zakończeniu służby wojskowe doświadczenie pozwala między innymi na założenie firmy 
ochroniarskiej. 

To ile zarabia żołnierz jest uzależnione od jego stopnia oraz ewentualnych dodatków. 
Zawodowy Szeregowy zarabia ok 2500 zł. Wraz z wyższym stopniem pensja rośnie i sięga 
nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Żołnierze jako pracownicy służb publicznych 
mają prawo do wielu dodatków. Wojskowi, którzy borą udział w misjach dostają ok 5 tys. zł 
miesięcznie, a jednocześnie otrzymują w Polsce pensję zależną od stopnia. 

 

Jak zostać Żołnierzem ? 

  

Aby wstąpić do polskiej zawodowej armii należy: 

  

 mieć ukończone 18 lat 
 ukończyć co najmniej gimnazjum 
 posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie 
 nie być karanym sądownie 
 cieszyć się nieposzlakowaną opinią 
 posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby potwierdzone przez wojskową 

komisję lekarską 
 być w dobrej kondycji, co jest potwierdzane testami sprawnościowymi podczas procesu 

rekrutacji 
 mieć pełnię zdolności praw publicznych 



 Dodatkowym atutem może być doświadczenie zawodowe lub specjalne kwalifikacje, kiedy 
wiedza nabyta przez kandydata na żołnierza może być przydatna w wojsku np. lekarze, 
mechanicy itp. Dotychczas szeregowymi w armii byli zazwyczaj żołnierze poborowi. W 
związku z tym zmieniła się też rola podoficerów, od których teraz wymaga się większej 
odpowiedzialności, zdolności pedagogicznych i etycznych kwalifikacji. Obecnie w Polsce 
znajduje się osiem szkół podoficerskich: 

  

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu; 
 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu; 
 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu; 
 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu; 
 Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie; 
 Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie; 
 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce; 
 Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi. 

  

Osoby ubiegające się o przyjęcie do tych szkół muszą oprócz wyżej wymienionych 
warunków posiadać wykształcenie średnie. W razie zapotrzebowania sił zbrojnych możliwe 
jest awansowanie starszego szeregowego na stopień kaprala, a wiec najniższy stopień 
podoficerski. 

 O przyjęcie w szeregi zawodowej armii w stopniu oficera mogą ubiegać się osoby, które 
posiadają tytuł magistra lub równorzędny oraz stopień oficera. Kandydat do takiej służby 
może również rozpocząć szkolenie w jednej ze szkół oficerskich: 

  

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 
 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 
 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 Zasady rekrutacji w nich reguluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 
Najważniejszymi kryteriami obok wyników w nauce przy przyjęciu jest niekaralność i 
sprawność fizyczna kandydata. W Polsce honorowane są dyplomy równorzędnych 
zagranicznych uczelni. 

W przypadku posiadania już tytułu magistra uzyskanego w szkole innej niż oficerska 
kandydat może przejść szkolenie wojskowe i przystąpić do egzaminu na oficera. 

 Kandydaci na żołnierzy zawodowych ubiegający się o przyjęcie do służby powinni kierować 
wnioski do Szefa Sztabu Generalnego WP. Wymagane dokumenty to: 

 Życiorys; 
 Odpis skrócony aktu urodzenia; 
 Dokument potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia; 
 Odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectwa pracy; 
 Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

  



We wniosku należy zaznaczyć o przyjęcie do jakiej jednostki i ewentualnie na jakie 
stanowisko stara się kandydat. 

 

Zawód Dekorator wnętrz 
  

Jak za pomocą prostych środków zmienić styl pomieszczenia i uzyskać pożądany efekt? Co 
zrobić, aby dane pomieszczenie nabrało charakteru i wyrazistości? Odpowiedzi na te pytania 
udzielić może dekorator wnętrz. Dekorator wnętrz to osoba, która poddaje pomieszczenie 
spektakularnym metamorfozom, dostosowuje je do potrzeb i oczekiwań klienta. Praca 
dekoratora wnętrz skupia się m.in. na udzielaniu pomocy w doborze umeblowania, kolorów 
ścian, materiałów wykończeniowych, elementów dekoracyjnych, etc. 

 Dekorator wnętrz pracuje na zlecenie klientów, którymi są firmy, przedsiębiorstwa, sklepy, 
magazyny, a także osoby prywatne, która pragną dostosować wnętrze danego pomieszczenia 
do określonej funkcji, sprawić, aby było ono wygodne i przytulne. 

 Praca dekoratora wnętrz jest wieloetapowa. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z daną 
przestrzenią, poznanie preferencji klienta, a następnie opracowanie własnego projektu. 
Dekorator wnętrz opracowuje wstępny projekt, a następnie po zatwierdzeniu przez klienta 
przystępuje do jego realizacji. W swojej pracy współpracuje z ekipą świetnych fachowców, 
którzy pomagają mu nadać danemu wnętrzu magiczny charakter. 

 Miejscem pracy dekoratora wnętrz jest jego pracownia, gdzie opracowuje projekt zmian. Ale 
nie tylko. Dekorator wnętrz to zawód, który wymaga od jego wykonawcy bycia w ciągłym 
ruchu. Dekorator odwiedza miejsca pracy projektu, fabryki, sklepy, antykwariaty, etc. w 
poszukiwaniu nowych elementów dla danej przestrzeni. Dekorator wnętrz podobnie jak i 
agent nieruchomości ma nienormowany czas pracy, który dostosowuje do klienta. 

  

 Dekoratorzy wnętrz niechętnie mówią o swoich zarobkach. Ich pensja miesięczna 
uzależniona jest od ilości zleceń i gabarytów danej powierzchni. Tak, więc kwota w jednym 
miesiącu może oscylować w granicach kilkuset tysięcy złotych, a w drugim w granicach 
kilkuset złotych. 

Jak zostać dekoratorem wnętrz, jak zostać dekoratorką wnętrz ? 

 Co zrobić, aby zostać dekoratorem wnętrz? Czy trzeba mieć ukończone jakieś kursy, 
szkolenia, etc.? To tylko niektóre pytania, jakie znaleźć można na wielu forach 
internetowych. Tak, więc przyjrzyjmy się nie, co bliżej profesji dekoratora wnętrz i poznajmy 
tajemnicę tej profesji. 

Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu dekoratora wnętrz uzyskać można 
poprzez ukończenie odpowiednich kursów, szkoleń czy studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych. Przyszłych dekoratorów kształcą również szkoły policealne, licea plastyczne. 

 Jednak czy posiadanie studiów, szkół jest niezbędne? Zawód dekoratora wnętrz w naszym 
kraju nie jest zawodem licencjonowanym, regulowanym, dlatego też brak „papierka” nie 
skutkuje żadnymi sankcjami prawnymi. W zawodzie dekoratora wnętrz to nie „papierek” jest 
najważniejszy, tutaj liczy się przede wszystkim talent, poczucie smaku i estetyki. 



 Ze względu na charakter wykonywanej pracy dekorator wnętrz musi być osobą twórczą, 
kreatywną, która zdoła przekonać do swoich pomysłów innych. Niezwykle ważna w 
zawodzie dekoratora jest wyobraźnia przestrzenna, czyli zdolność do wytworzenia w umyśle 
obrazu zgodnego z jego rzeczywistym wyglądem. Osoba wykonująca zawód dekoratora 
wnętrz musi posiadać rozległą wiedzę z różnych dziedzin sztuki i umiejętnie je ze sobą 
łączyć. Niezbędna jest ciekawość, chęć eksperymentowania i podążania za najnowszymi 
trendami, nowinkami. 

  

Reasumując, praca dekoratora wnętrz wymaga niezwykłej inwencji twórczej, poczucia 
estetyki, kreatywności i umiejętnej współpracy z ludźmi. 

 

Zawód Fryzjer  
 Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się 
układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór 
odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub 
proponuje odpowiednie modyfikacje. W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych salonach 
fryzjerskich mycie włosów połączone jest z szeregiem dodatkowych usług takich jak masaż 
głowy, zastosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjnych etc. 

Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć 
efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się 
także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem 
pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z 
przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów 
zniszczonych. 

 Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne 
okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze 
najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. 

Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym 
idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również również wysoka 
kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer 
szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń. 

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie 
potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia 
fotograficzne. 

 Najbardziej dochodowa jest praca we własnym salonie fryzjerskim, gdzie można liczyć na 
zarobki w granicach 2500 - 4000 zł (w zależności od wielkości miejscowości i liczby 
klientów). Pracując u kogoś w zakładzie można liczyć na pensję w wysokości ok. 1200 zł 
netto na początku pracy, do ok. 2200-2500 zł. 

  

Jak zostać fryzjerem? 

Aby zostać fryzjerem należy ukończyć szkołę, oferującą kształcenie w tym kierunku. 
Obecnie naukę oferują licea fryzjerskie, szkoły policealne i technika, które kształcą zarówno 



w systemie stacjonarnym jak i zaocznym. Ukończenie tych szkół umożliwia zdobycie tytuły 
technika usług fryzjerskich, a tym samym pracę w zawodzie. 

W zależności od wybranej szkoły kształcenie trwa 2 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. 

Uzyskanie tytułu technika usług fryzjerskich umożliwia zatrudnienie w zakładzie lub 
salonie fryzjerskim oraz założenie własnego salonu. W przypadku nowoczesnych zakładów 
fryzjerskich od pracowników wymagane jest stałe dokształcanie się na specjalistycznych 
kursach i szkoleniach. 

Fryzjerzy chcący podnieść swoje kwalifikacje mogą także przystępować do dwóch 
egzaminów,  organizowanych przez izby rzemieślnicze - są to kolejno egzamin czeladniczy i 
mistrzowski. 

  

Do egzaminu czeladniczego mogą przystąpić zarówno osoby dorosłe jak i pracownicy 
młodociani, będący uczniami, którzy spełnią jeden z poniższych warunków: 

 ukończą naukę zawodu u rzemieślnika 
 posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (lub ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz 

uzyskają umiejętności zawodowe w formie pozaszkolnej 
 posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum (lub ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz co 

najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie 
 posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły 

ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe 

  

Do egzaminu mistrzowskiego mogą przystąpić osoby, które spełniają jeden z poniższych 
warunków: 

 posiadają tytuł czeladnika i po uzyskaniu tytułu zawodowego odbyły co najmniej trzyletni 
staż pracy w zawodzie fryzjera albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co 
najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej 

 przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności 
gospodarczej wykonywały zawód fryzjera i posiadają świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej. 

  

Ubiegając się o przystąpienie do egzaminu należy zgłosić się do okręgowej izby 
rzemieślniczej z następującymi dokumentami: 

 wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu 
 dokumentami, które potwierdzają odbycie praktycznej nauki zawodu 
 dokumentami, które potwierdzają odbycie teoretycznej nauki zawodu 



 jedną fotografią 
 potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej 

  

Oba egzaminy kwalifikacyjne wyglądają podobnie- składają się z dwóch części: egzaminu 
praktycznego (obcięcie włosów, farbowanie, modelowanie fryzury itd.) i teoretycznego, który 
z kolei składa się z dwóch oddzielnych etapów - pisemnego (pytania obejmują zagadnienia m. 
in. z zakresu rachunkowości, rysunku zawodowego, zarządzania przedsiębiorstwem) i 
ustnego (pytania z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa). 

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się odpowiednio tytuł czeladnika fryzjerstwa lub mistrza 
fryzjerstwa. 

 

Zawód Hydraulik 
Hydraulik (inaczej monter instalacji sanitarnych) zajmuje się montażem, instalacją i naprawą 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. 
Hydraulik najpierw montuje instalacje, a potem dba o utrzymanie ich prawidłowego 
funkcjonowania, dokonuje przeglądów sieci rur doprowadzających do domów, budynków i 
zakładów przemysłowych ciepłą i zimną wodę, gaz i odprowadzających ścieki. Jego 
zadaniem jest także utrzymanie w budynkach prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej 
i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych i kanalizacyjnych. 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku usuwa doraźne awarie, ale także zajmuje się 
naprawami planowanymi i modernizacją sieci instalacji i urządzeń. Do jej zadań należy 
układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru 
ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na 
podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać. 

Zarobki hydraulików są zróżnicowane. Zależą od miejsca lepiej być hydraulikiem w dużym 
mieście niż na wsi, i rodzaju działalności więcej zarabia się prowadząc własną firmę. 
Prowadząc taką działalność można liczyć na zarobek 4000-5000 zł (za wymianę instalacji w 
łazience można zażądać 400-600zł). Pracując w czyjejś firmie zarabia się ok. 2300 zł netto. 

Jak zostać hydraulikiem ? 

Kandydat na hydraulika powinien ukończyć szkołę zawodową o profilu technicznym. 

Jeżeli jednak zostanie monterem sieci gazowniczej musi mieć wiedzę na temat zachowania 
się gazów, gdy zajmie się montowaniem centralnego ogrzewania musi znać technologię 
ogrzewania obiektów. Opanowanie dodatkowych umiejętności ma zatem związek ze 
specjalizacją. Szkoła zawodowa daje podstawowe przygotowanie, jednak najistotniejszy dla 
niedoświadczonego hydraulika jest staż pod okiem doświadczonego kolegi. 


