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Wstęp 

 

   Pracownie fryzjerskie jako miejsce do zdobywania wiedzy i umiejętności uczniów powinny 

spełniać określone standardy. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej określił standard wyposażenia dydaktycznego pracowni fryzjerskiej czyli 

niezbędne minimum jakie powinno się w niej znaleźć w celu realizowania nauki. Każda 

placówka edukacyjna może doposażać stanowiska w celu umożliwienia poszerzania wiedzy 

oraz zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej.  

Miejsce do nauki powinno spełniać określone elementy dzięki, którym proces nauczania będzie 

przystępny dla ucznia. Jednocześnie pozwoli nauczycielowi na jak najefektywniejsze 

przekazanie wiedzy i umiejętności. Zapewni także kontrolę nad procesem edukacyjnym oraz 

możliwość indywidualnego podejścia do ucznia i aktywizację go do pracy. Zadania zawodowe 

z jakimi zmierzy się przyszły fryzjer to: 

-Zabiegi pielęgnacji włosów 

-Zabiegi barwienia i rozjaśniania włosów 

-Zabiegi trwałego przekształcania kształtu włosów 

-Strzyżenia włosów 

-Formowania włosów 

-Stylizacji fryzur 

-Doradztwa w zakresie fryzury i produktów do użycia 

-Rozliczenia z klientami 
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I. Wyposażenie pracowni fryzjerskiej 

 

   Pracownia fryzjerska to w pełni wyposażone pomieszczenie umożliwiające opanowanie 

umiejętności praktycznych oraz wykonanie zadań egzaminacyjnych na etapie praktycznym 

egzaminu zawodowego. Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie fryzjer, zapewnia 

pomieszczenia dydaktyczne umożliwiające naukę i realizację efektów z  podstawy 

programowej. Pomieszczenia dydaktyczne zawierają wyposażenie, które pozwala na 

zastosowanie technologii i techniki stosowanej w zawodzie. Sprzęt niezbędny do realizacji 

zawodu zawiera: narzędzia, przybory aparaty oraz bieliznę fryzjerską. 

➢ Konsola fryzjerska, czyli miejsce wykonywania podstawowych zabiegów. Składa się  z 

blatu, przy którym znajduje się dostęp do energii elektrycznej, podnóżka i lustra. W 

zależności od projektu może znajdować się tam szafka i szuflady do przechowywania 

narzędzi i przyborów oraz uchwyty na aparaty. 

➢ Lustro, powinno być duże, stabilne i dobrze przymocowane. W celu podniesienia 

bezpieczeństwa lustra mogą być podklejone specjalną folią w celu uniknięcia rozsypania  

podczas ewentualnego stłuczenia. 

➢ Fotel fryzjerski występuje w dwóch wersjach damski i męski. Fotel barberski posiada 

regulację hydrauliczną  góra-dół oraz odchylane oparcie z regulowanym zagłówkiem. 

Kolejnym elementem jest podnóżek, który wpływa na zwiększenie komfortu klienta ale 

również stanowi równowagę w momencie rozłożenia fotela do pozycji półleżącej. 

Siedzisko pokryte jest wysokiej jakości materiałami odpornymi na działanie preparatów do 

dezynfekcji. Stabilność mebla podczas pracy w różnych pozycjach daje mocna podstawa. 

Fotel damski posiada mniejsze gabaryty jest niższy ale również regulowany góra i dół. 

Zazwyczaj nie ma regulowanego oparcia. Różnice w konstrukcji wynikają w specyfice 

wykonywania konkretnych usług na dziale damskim i męskim. Do każdego z tych foteli 

można dostawić nakładkę do wykonywania usług u dzieci. Jest to rodzaj ławeczki, która 

powoduje, że dziecko siedzi wyżej dając fryzjerowi komfort pracy. 

➢ Myjnia fryzjerska to miejsce wykonywania procesów chemicznych na włosach oraz 

zabiegów pielęgnacji. Musi być podłączona do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz do 

kanalizacji. Ważne jest umiejscowienie myjni tak aby fryzjer mógł stać z tyłu i z boku w 

zależności od potrzeb. Regulacja misy i siedziska pozwala na zwiększenie wygody klientów 
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podczas wykonywanych czynności. Zmniejsza też ryzyko zalania klientów wodą w trakcie 

usługi. 

➢ Pomocnik fryzjerski, to wózek na kółkach na którym gromadzone są narzędzia, przybory i 

materiały w trakcie procesu. Służy także do przechowywania wyposażenia w specjalnych 

szufladkach, które powinny być szczelnie zamykane aby zachować czystość i higienę. 

➢ Hoker, to rodzaj stołka na kółkach posiada regulację góra i dół. Może mieć oparcie, 

wspomaga pracę fryzjera , przynosi ulgę zmęczonym nogom oraz pomaga dbać o kręgosłup 

poprzez unikanie pracy w pozycji pochylonej. 

➢  

1. Narzędzia fryzjerskie 

 

   Atrybut fryzjera to grzebień i nożyczki nie obędzie się bez tego żaden fachowiec chcący 

wyczarować fryzurę. Podczas nauki szczególnie ważne jest poprawne  posługiwanie się oraz 

trzymanie w ręku akcesoriów. Odkładanie na blat konsoli lub przybornika narzędzi powoduje 

stratę czasu i rozprasza w pracy. Narzędzia to: grzebień, brzytwa i nożyczki. Ze względu na 

materiał, z którego zostały wykonane, kształt i kolor wyróżniamy niezliczoną ich ilość.  

➢ Nożyce fryzjerskie, to podstawowe narzędzie pracy fryzjera niezbędne do wykonania 

podstawowej czynności jaką jest strzyżenie włosów. Wykonane są ze stali szlachetnej 

odpornej w całości lub połączone z tworzywem sztucznym. Występują w rozmiarach 4,5 

cala do 7 cali, długość dostosowuje się do dłoni i palców w celu zapewnienia swobody 

ruchów i komfortu pracy. Części składowe to ostrze, ramiona, uchwyty i nakrętka. 

Mikroząbkowane ostrza ułatwiają skracanie włosów szczególnie gęstych i sztywnych 

natomiast ostrza z miękkim szlifem skuteczniejsze będą podczas technik efilacji włosów. 

W celu dostosowania wielkości oczek nożyczek do grubości palców stosowane są uchwyty 

pierścieniowe a za pomocą śruby  łączącej dopasowywany jest docisk i regulowany jest luz 

ostrzy. Wyróżnia się nożyczki standardowe służą do strzyżenia, cieniowania, palcowania, 

ząbkowania i wyrównywania włosów. Kolejny model to degażówki, mogą być 

jednostronnie ząbkowane lub dwustronnie ząbkowane. Służą do korygowania 

nieprawidłowości oraz zmniejszania ilości włosów w paśmie. Inny rodzaj to nożyczki z 

wygiętymi ostrzami służące do technik ślizgu , które pozwalają na zwiększenie ilości 

włosów w paśmie. Natomiast proces pielęgnacji włosów z jednoczesnym skróceniem 

długości uzyskamy dzięki zastosowaniu gorących nożyczek. Dzięki podłączeniu do prądu 
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ostrza rozgrzewają się i przy skracaniu włosy są uszczelniane przez stopienie ich substancji 

rogowej. 

➢ Narzędzia brzytwopodobne czyli jednoostrzowy przyrząd stosowany początkowo do 

golenia obecnie wykorzystywany również do strzyżenia. Bezpieczeństwo pracy zapewniają 

nasadki ząbkowane i wymienne ostrza. Rodzaje to brzytwa, nóż chiński, tempera. 

➢ Grzebienie, to po brzytwie i nożyczkach ostatnie z narządzi fryzjerskich. Różnorodność 

wielkości, kształtu rozstawu zębów i materiału z którego zostały wykonane pozwalają na 

wszechstronne zastosowanie w każdej czynności fryzjerskiej. Grzebienie powinny być 

wysokiej jakości elastyczne odporne na działanie preparatów do dezynfekcji. Rodzaje 

grzebieni fryzjerskich: 

-Grzebień do rozczesywania włosów, posiada duże szeroko rozstawione zęby. Służy do 

rozczesywania włosów mokrych i suchych a także do nadania kierunku włosom podczas 

suszenia 

- Grzebień do strzyżenia, na dziale damskim stosowany jest krótszy z szerszymi 

ząbkami a na dziale męskim dłuższy z węższymi ząbkami. W zależności od gęstości 

włosów fryzjer dobiera rozstaw zębów, przy włosach gęstych rzadszy rozstaw, przy 

włosach rzadszych gęstszy rozstaw ząbków. Do strzyżenia wąsów i cieniowania 

maszynką wyróżniamy specjalne kształty umożliwiające precyzję pracy. 

- Grzebień do wyciskania fal, z włosów jest wygięty jak bumerang kształt ułatwia pracę 

na kolejnym paśmie bez ryzyka zniszczenia wykonanej już fryzury. 

- Grzebień poziomica do jeża umożliwia stworzenia płaszczyzny fryzury. 

- Grzebień ze szpikulcem metalowym i plastikowym do separowania pasm podczas 

ondulacji.  

- Grzebień do tapirowania z nierównomiernymi zębami do tworzenia fryzur. 

- Grzebień do rozjaśniania i farbowania pozwala na nakładanie farby na wydzielone 

pasemka różnej grubości oraz równe separowanie pasemek. Skraca znacznie czas 

wykonania zabiegu koloryzacji. 

 

2. Przybory fryzjerskie 

 

W procesie tworzenia fryzury niezbędne jest realizowanie kreatywnych pomysłów fryzjera 

zgodnych z życzeniem  klientki. Pomocne są w tym przybory, które współtworzą dzieło. 

Przybory mogą być także elementem dekoracyjnym we włosach np. spinki, kwiaty itp...   
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Rodzaje przyborów w pracowni fryzjerskiej niezbędne do pracy 

➢ Główka fryzjerska treningowa jest niezbędna w procesie edukacji i pozwala na wielokrotne 

wykonywanie procesów fryzjerskich. Występuje w wersji damskiej, męskiej i męskiej z 

brodą. W zależności od potrzeb główki fryzjerskie wykonane są z włosów syntetycznych, 

naturalnych ludzkich, naturalnych zwierzęcych lub mieszanych. Implantacja włosia może 

być ręczna lub maszynowa. Przy ręcznej implantacji włosy układają się bardzo naturalnie i 

jest stosowana tylko do włosów naturalnych. Implantacja maszynowa powoduje odstawanie 

włosów od skóry podczas krótkich strzyżeń oraz układanie się włosów w konkretnym 

kierunku przy włosach dłuższych. Jest stosowana zarówno do implantacji włosów 

naturalnych i sztucznych i znacznie obniża koszt zakupu. Główki maja różne długości 

włosów dostosowuje się je do rodzaju zabiegu. Ze względu na różnorodność 

wykonywanych procesów w pracowni powinny się znaleźć różne modele główek. 

➢ Statywy  fryzjerskie mocowane do blatu lub do podłogi. Jest to uchwyt umożliwiający w 

trakcie pracy regulowanie ustawienia główki treningowej.  

➢ Szczotki do modelowania o różnych średnicach. Najpopularniejsze są okrągłe ale mogą 

mieć też kształt owalny trójkątny lub kwadratowy. Im mniejsza średnica szczotki tym 

mocniejszy skręt włosa grube szczotki pozwalają na wygładzenie włosa i podwinięcie 

końcówek. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się objętość fryzury poprzez odbicie włosów 

od nasady. 

➢ Szczotki do rozczesywania włosów z pneumatyczną poduszką, na której zamocowane są 

zęby lub włosie. Poduszka działa jak amortyzator redukując uszkodzenia mechaniczne 

podczas rozczesywania splątanych włosów. 

➢ Szczotka tunelowa jedno lub dwustronnie uzębiona, używana głównie na dziale męskim do 

układania krótkich włosów. 

➢ Szczotka karkówka służąca do omiatania scinków włosów z twarzy i karku. 

➢ Klamry i klipsy w zależności od wielkości pomagają utrzymać sekcję, separację lub pasmo. 

Pomagają w procesie tworzenia fryzury. 

➢ Rozpylacz do wody pomaga utrzymać jednakową wilgotność włosów podczas pracy 

fryzjera. 

➢ Miseczki i pędzelki do farbowania służą do przygotowywania mieszanin produktów do 

koloryzacji oraz aplikowania produktów pielęgnacyjnych. 
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➢ Wałki siatkowe do ondulacji wodnej o różnej średnicy. Mogą być wykonane z tworzywa 

sztucznego lub metalu, pozwalają na uzyskanie przekształcenia włosa od mocnego skrętu 

po delikatne fale. Za  ich pomocą można zwiększyć lub zmniejszyć objętość fryzury. 

➢ Szpilki do mocowania wałków 

➢ Kołki do trwałej ondulacji wykonane z plastiku, mocowane kauczukową gumką. Posiadają 

zróżnicowane wielkości a w korpusie małe otwory umożliwiające dotarcie preparatów od 

nasady po końce włosów. 

➢ Podkładki pod gumki 

➢ Siatka do zabezpieczenia wałków 

➢ Czepek do pasemek i szydełko jednorazowego użytku wykonany z tworzywa lub z 

kauczuku wielokrotnego użycia. Poprzez małe otwory za pomocą szydełka wyciągane są 

pasma włosów do barwienia. 

➢ Wsuwki do mocowania pasm włosów podczas wykonywania upięć i koków. 

➢ Szpilki kokówki do mocowania pasm włosów podczas wykonywania upięć i koków. 

➢ Wypełniacze do koka umożliwiające zwiększenie objętości fryzury i koka. 

➢ Wanna do dezynfekcji zamykana plastikowa kuweta do przyrządzania roztworów i 

dezynfekowania sprzętu. 

➢ Podwłośnik gumowy to rodzaj kołnierza, który dociska pelerynę w celu wykonania 

precyzyjnego strzyżenia. 

➢ Menzurka czyli pojemnik z podziałką do odmierzania ilości preparatów. 

➢ Środki dydaktyczne z zakresu usług fryzjerskich biblioteczka podręczna oraz zbiór plansz 

i wykresów zawierających np.: 

- schemat budowy skóry, 

- schemat budowy włosa, 

- rodzaje reakcji chemicznych, 

- fryzury historyczne, 

- koło barw, 

- kształty twarzy, 

- podziały sekcyjno separacyjne itp… 

➢ Paleta kolorystyczna to wzornik gotowych kolorów w farb możliwych do uzyskania na 

włosach po dostosowaniu ich na podstawie diagnozy zgodnie receptura. 

➢ Pojemniki na odpady i brudną bieliznę zamykane wyposażone w worki jednorazowe. 

➢ Szczotka do zamiatania z szufelką. 
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Powyżej zestawiono niezbędne przybory lecz z uwagi na zmienność rynku i dynamiczny 

rozwój branży pracownię należy doposażać. 

 

3. Aparaty fryzjerskie 

 

   Aparat to urządzenie zasilane energią elektryczną posiadający zabezpieczenie przeciw 

przepięciowe. Jego funkcje wykorzystywane są w procesach fryzjerskich. 

➢ Maszynka do strzyżenia z nakładkami jest niezbędna we współczesnym salonie. Usprawnia 

pracę dając możliwość strzyżenia różnymi długościami oraz cieniowanie włosów. Coraz 

częściej stosowane są maszynki bezprzewodowe. Zakres długości cięcia wynosi od 0,1 mm 

do 25mm. 

➢ Konturówka, to mała maszynka służąca do wykańczania fryzury i precyzyjnego 

konturowani. Długość cięcia 0,01 mm pozwala na wykorzystanie jej do podgalania włosów. 

➢ Suszarka ręczna umożliwia suszenie i stylizację fryzur. Powinna posiadać regulację 

nawiewu a koncentrator powietrza skupia strumień w konkretnym miejscu. Regulacja 

temperatury pozwala na dostosowanie jej do struktury i grubości włosów. Dodatkowo 

przycisk zimnego powietrza utrwala fryzurę i domyka łuski włosowe. Ważnym elementem 

jest przewód elektryczny o długości 3 metrów pozwalający na pracę dookoła fotela. 

➢ Promiennik, climazon, infrazon czyli urządzenia wielofunkcyjne, które utrzymują 

określoną jednakową temperaturę dookoła głowy. Urządzenie skraca czas wykonania 

zabiegów chemicznych o połowę. Służy do suszenia oraz wspomaga procesy pielęgnacyjne. 

➢ Sauna fryzjerska to profesjonalny sprzęt pielęgnacyjny, wykorzystywany w salonach 

piękności. Przeznaczona do pielęgnacji włosów matowych i przesuszających się, skutecznie 

przywracają im blask oraz zdrowy wygląd. 

➢ Suszarka hełmowa to profesjonalny sprzęt, który wykorzystywany jest w salonach 

fryzjerskich. Występuje w postaci stojącej lub wiszącej. Urządzenie to pozwala na szybkie 

i komfortowe suszenie włosów. Od suszarki ręcznej odróżnia go fakt, że w czasie gdy klient 

siedzi pod suszarką hełmową, można np. przygotować kosmetyki i narzędzia do dalszej 

pracy. Włosy suszone są ze wszystkich stron takim samym strumieniem powietrza, co jest 

istotne szczególnie podczas kręcenie włosów np. na wałkach. Dodatkowo, suszarki tego 

typu mogą być wykorzystywane do samego podgrzewania włosów, np. podczas 

farbowania, zabiegu ondulacji, czy zabiegów pielęgnacyjnych.  
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➢ Sterylizator służy wyjałowieniu danego przedmiotu, a więc pozbyciu się wszelkich 

drobnoustrojów z jego powierzchni. Najczęściej stosowany jest sterylizator kulkowy w 

którym kwarcowe kulki rozgrzewają się do temperatury 240 stopni Celsjusza. Autoklaw to 

potoczna nazwa sterylizatora ciśnieniowo-parowego. Sterylizację przy jego użyciu nazywa 

się często autoklawowaniem. Czynnikiem sterylizującym w tym przypadku jest wilgotne 

ciepło – czyli para wodna o temperaturze 121 bądź 134 st. C. 

➢ Mikrokamera umożliwia analizę trychologiczną, skóry głowy.  Możemy dowiedzieć się 

jaka jest średnia grubość włosów, ile włosów liczy centymetr kwadratowy skóry głowy, jak 

wygląda łuska włosa i w jakiej kondycji jest jego łodyga.  

 

➢  Waga fryzjerska umożliwia precyzyjne dawkowanie produktów oraz zachowanie proporcji 

zgodnych z recepturą. 

➢ Prostownica, karbownica, przekształca termicznie włos. 

➢ Lokówki  o różnych średnicach i kształtach: cienkie, średnie, grube, spiraln, stożkowe lub 

o nieregularnym kształcie służą do tworzenia loków. 

➢ Komputer ma wszechstronne zastosowanie. Służy m. in. do ustalania terminarza, 

prowadzenia kart klienta oraz korzystania z programów służących do dobrania koloru i 

nowej fryzury do cech osobniczych klientki. 

Aparaty usprawniają pracę fryzjera należy przestrzegać BHP, dbać o ich czystość i regularnie 

konserwować. 

 

4. Bielizna  fryzjerska. 

 

   Wykonywanie usług zaczyna się od zabezpieczenia fryzjera i klienta poprzez zastosowanie 

bielizny zabiegowej. Wyróżniamy peleryny długie do strzyżenia oraz krótkie do ondulacji 

wodnej i układania włosów, fartuchy i ręczniki mogą być jednorazowe jak i wielokrotnego 

użytku. Ze względu na higienę coraz powszechniej bielizna fryzjerska ma zastosowanie 

jednorazowe. Umożliwia to zaspobieganie zakażeniom w salonach. Natomiast bielizna 

wielokrotnego użytku musie być stosowana jednorazowo dla klienta zawsze czysta i świeża 

wykonana z materiałów łatwych do prania w wysokich temperaturach i odporna na środki do 

dezynfekcji. W celu ochrony dłoni zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracowni fryzjerskiej. 

 

   Bezpieczne środowisko pracy to po pierwsze odpowiednio zaprojektowane i przystosowane 

miejsce, w którym pracują odpowiedzialni pracownicy obsługując rozsądnych klientów. 

Wszystkie trzy czynniki przekładają się na poziom ryzyka z jakim zmierzyć się trzeba podczas 

wykonywania usług. Podczas nauki w szkole większość czynności wykonywanych jest na 

główkach treningowych więc ważna jest przestrzeń, podejście ucznia oraz gotowy nauczyciel.  

W pracowniach fryzjerskich, które są symulatorami zakładów fryzjerskich i golarskich. muszą 

być spełnione wymogi sanitarno epidemiologiczne. Zwiększenie wydajności pracy można 

uzyskać stosując zasady ergonomii pracy. Wpływa to na poprawę wydajności ale również na 

bezpieczeństwo wykonywanych zadań.  

Ważnym aspektem jest podłoże pracowni. Posadzka powinna być wykonana z trwałego 

nieśliskiego materiału np. płytki terakoty lub wykładzina. Materiał powinien być odporny na 

działanie dezynfekcji i być łatwy w utrzymaniu czystości. Bezpieczeństwo fryzjerowi zapewni 

wygodne obuwie, które ochroni stopę przed ścinkami włosów i zapobiegnie poślizgnięciu 

Wielkość pomieszczenia powinna być dostosowana do ilości stanowisk oraz obsługiwanych 

osób.  Korzystnie wpływa na pracę oświetlenie dzienne, naturalne ale niezbędne jest neutralne 

światło sztuczne. Odpowiednią temperaturę zapewni klimatyzacja i wentylacja 

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze 

wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. 

 

Podsumowanie  

 

Opisana przeze mnie pracownia fryzjerska składa się z kilku stref: 

➢ Strefy do nauki, w której znajdują się krzesełka i stoliki, tablica, komputer oraz rzutnik 

multimedialny. Na ścianie znajdują się tablice dydaktyczne wykorzystywane podczas 

omawianych procesów fryzjerskich  

➢ Strefa wykonywania usług to konsola z lustrem oraz fotel fryzjerski Uczeń po 

przeprowadzonej konsultacji z klientem przy stoliku w tym miejscu diagnozuje włosy 

i skórę za pomocą mikrikamery.  
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➢ Strefa mycia Jest to miejsce, w którym włosy są oczyszczane, pielęgnowane lub 

utrwalane. Jest to także strefa relaksu dla klienta 

➢ Strefa dezynfekcji to wydzielone miejsce ze zlewem i bieżącą wodą po 

przeprowadzonej dezynfekcji narzędzia są myte i osuszane.  

➢  Magazyn produktów zagospodarowana przestrzeń np. zamykane szafy w których 

przechowywane są materiały bielizna przybory i aparaty. 

Placówki kształcące w zawodzie fryzjer organizują pracownie fryzjerskie zgodnie z wymogami 

i obowiązującymi przepisami. Bez trudu można zakupić niezbędne wyposażenie rynek oferuje 

bardzo dużo modeli, które są zróżnicowane pod względem jakości parametrów i ceny. Cena 

jest czynnikiem zazwyczaj decydującym o wyborze konkretnego produktu wyposażenia. 

Każdy uczeń podczas wykorzystywania do pracy przedmiotów dydaktycznych powinien czuć 

się odpowiedzialny za należyte  ich używanie. W roli nauczyciela jest pobudzenie do 

poszanowania mienia szkoły aby nauka była przyjemna i efektywna. 
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