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Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające.

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, tj. oczyszczanie, złuszczanie, nawilżanie skóry
twarzy, szyi i dekoltu.

Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała, dłoni i stóp.

Wykonuje zabiegi upiększające, zdobnicze oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych ze
szczególnym uwzględnieniem światła, prądu, wody, temperatury i ultradźwięków.

Udziela porad i wykonuje zabiegi z zakresu stylizacji i wizażu.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika usług kosmetycznych może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę
policealną lub technikum w zawodzie technik usług kosmetycznych i zdała egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.  Osoby z  pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować
kształcenie w szkole wyższej, np. na studiach z zakresu kosmetologii bądź odnowy biologicznej.

Wykonywanie zawodu technika usług kosmetycznych wymaga sprawności manualnej oraz koordynacji
wzrokowo-ruchowej. Technik powinien być odpowiedzialny, samodzielny i rzetelny oraz odporny na
działanie pod presją czasu.  Ze względu na specyfikę zawodu od technika usług kosmetycznych
wymaga się także uzdolnień organizacyjnych, poczucia estetyki oraz dbania o ład i porządek. Osoba
wykonująca ten zawód powinna cechować się wysoką kulturą osobistą ze względu na ciągły kontakt
z ludźmi. Preferowane są osoby asertywne, elastyczne i otwarte na zmiany.

Technik usług kosmetycznych powinien mieć wiedzę na temat budowy anatomicznej oraz fizjologii
skóry,  rodzajów  skóry,  stanów  chorobowych  skóry  i  ich  przyczyn,  zmian  patologicznych  skóry,
surowców kosmetycznych oraz ich zastosowania, związków chemicznych w preparatach. Powinien
umieć  sporządzać  preparaty  kosmetyczne  zgodnie  z  recepturą,  znać  metody  badań  surowców
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i  wyrobów  kosmetycznych,  rozróżniać  urządzenia  stosowane  podczas  wykonywania  zabiegów
kosmetycznych.

Aby  wykonywać  zawód  technika  usług  kosmetycznych,  należy  mieć  doświadczenie
w przeprowadzaniu diagnozy kosmetycznej, wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
udzielaniu porad kosmetycznych,  organizowaniu i  prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.  Technik
usług kosmetycznych powinien na bieżąco śledzić zmiany i trendy rozwojowe w kosmetyce.

3 Środowisko i charakter pracy

Technik  usług  kosmetycznych  wykonuje  czynności  zawodowe  w  pomieszczeniach  zamkniętych
w mieszkaniach, hotelach, pawilonach usługowych oraz w innych miejscach, gdzie są odpowiednie
warunki  i  jest  zapotrzebowanie  na  usługi  kosmetyczne.  Osoby  wykonujące  ten  zawód  znajdują
zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak gabinety kosmetyczne, gabinety pielęgnacji stóp, gabinety
pielęgnacji dłoni, gabinety wizażu, drogerie, perfumerie, sanatoria, ośrodki odnowy biologicznej. Mogą
też prowadzić własną działalność gospodarczą. Gabinet kosmetyczny jest miejscem, w którym podczas
wykonywanych czynności zarówno klient, jak i pracownik są narażeni na różnego rodzaju zakażenia.
Technik usług kosmetycznych odpowiada za zdrowie osób korzystających z jego usług. Z tego względu
szczególnie ważne jest planowanie zabiegu i organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami
sanitarno-higienicznymi. Praca technika usług kosmetycznych ma charakter indywidualny i najczęściej
jest wykonywana samodzielnie.


