
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GARWOLINIE 

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY FRK.03 Projektowanie i wykonywanie 

fryzur. (technikum lub branżowa szkoła II stopnia – technik usług fryzjerskich).  

 

Słuchacz w zawodzie technik usług fryzjerskich w zakresie kwalifikacji FRK.03 powinien 

być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:  

a)projektowania fryzur, 

b)dokumentowania fryzur, 

c)wykonywania fryzur na podstawie projektów. 

 

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania 

zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur 

 i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. 

Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym 

również zakładem fryzjerskim.  

Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, 

sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług 

fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy 

wyborze produktu.  

Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach 

mody oraz w teatrach i na planach filmowych. 

Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna  

i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną  

z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej. Interpretuje przepisy dotyczące działalności gospodarczej, przepisy BHP oraz 

przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Usług 

Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki 

reklamy i promocji.  

Absolwent kursów kształcących w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;  

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;  

3) wykonywania strzyżenia włosów;  

4) wykonywania stylizacji fryzur;  

5) wykonywania projektów fryzur.  

Kwalifikacja FRK.03 jest jedną z dwóch kwalifikacji tworzących zawód technik usług 

fryzjerskich 514105.  Druga kwalifikacja w tym  zawodzie to: 

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich. 



Po skończeniu branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 

fryzjer  (lub kursu AU.21 lub A.19 lub FRK.01)  i ukończeniu kursu FRK.03 słuchacz 

może otrzymać tytuł technika usług fryzjerskich. 

Potwierdzenie każdej kwalifikacji kończy się egzaminem. Po ukończeniu w/w kursów  

i   potwierdzeniu egzaminami oraz ukończeniu szkoły średniej słuchacz otrzymuje dyplom 

technika usług fryzjerskich. 

 


