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Nazwa zawodu:  

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

 
Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 514[03] 

Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 

 



Opis zawodu i środowisko pracy 

 

Czy wiesz, że technik usług kosmetycznych: 

1. Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej (profilaktyka) i zdobniczej. Organizuje i prowadzi gabinet 

kosmetyczny. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych. 

 

2. Pozyskuje informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii. 

Pracuje w gabinetach kosmetycznych, w pozycji stojącej i siedzącej z uniesionymi rękami, w pomieszczeniach 

zamkniętych, często przegrzanych i nasyconych zapachami środków kosmetycznych. 

Jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy zawodowej. 

Przy wykonywaniu niektórych zabiegów występują zagrożenia związane z kontaktem z substancjami alergennymi i 

nadmiernie intensywnym oświetleniem. 

 

3. Może zajmować się sprzedawaniem kosmetyków i udzielaniem rad co do ich stosowania oraz wykonywać 

zadania związane z recepcją i administracją. 

 

4. Zwykle pracuje 8 godzin, jednak czas pracy może być dłuższy i mieć charakter zmianowy. 



Zadania i umiejętności zawodowe 

 
Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Udziela porad kosmetycznych. 

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej. 

Wykonuje różnego rodzaju makijaż. 

Wykonuje manicure i pedicure. 

Wykonuje zabiegi z zakresu światłolecznictwa (naświetlanie lampami), hydroterapii (parówki, sauny), 

elektrolecznictwa (jonoforeza, elektrostymulacja). 

Dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne, narzędzia, lampy i aparaty zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem 

skóry. 

Sporządza i stosuje proste środki niezbędne do wykonywania zabiegu kosmetycznego, takie jak: kremy do masażu, 

maski, płyny do zmywania. 

Zabezpiecza i konserwuje narzędzia oraz aparaty po wykonaniu zabiegu. 

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych. 



Organizuje i wyposaża stanowisko pracy. 

 

Postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz 

normami etycznymi. 

 

Wykonuje dezynfekcję narzędzi i sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami aseptyki i antyseptyki. 

Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu dotyczącymi działalności technika usług 

kosmetycznych. 

 

Obsługuje aparaturę i sprzęt stosowany w kosmetyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

Dobiera rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem. 

 

Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 

 

Udziela porad z zakresu kosmetyki i kosmetologii. 

 

Pozyskuje informacje o nowościach w kosmetologii. 

 

Nawiązuje i utrzymuje kontakty interpersonalne z klientami. 



 Kształcenie w zawodzie technika usług kosmetycznych 

 
Aby pracować w zawodzie technika usług kosmetycznych, możesz: 

 

1.Jako absolwent  liceum ogólnokształcącego, technikum – wybrać dwuletnią szkołę policealną. 

 

2. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika usług kosmetycznych podwyższać je, 

kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia. 

 

Co zrobić, aby rozpocząć naukę w szkole policealnej? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo 

potwierdzające ukończenie szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu technika usług kosmetycznych. 








