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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Wizażystka / stylistka 514208

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Charakteryzatorka.
Kreatorka wizerunku.
Makijażystka.
Stylistka.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


5142 Beauticians and related workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: SPO RZL (20062007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Ewa Loga-Skarczewska – Salon Usług Kosmetycznych, Myślenice.
Zuzanna Markiewicz – Zuzanna Markiewicz Design, Pabianice.
Magdalena Szpak-Marek – PBS sp. z o.o., Sopot.
Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Małgorzata Borowska – Gabinet Kosmetologii Estetycznej Luxis, Gdynia.
Dorota Sołdacka – Estetic Studio Kosmetyczne Dorota Sołdacka, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marta Jankowska – Uniwersytet Medyczny, Lublin.
Anna Kamm – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Wizażystka / stylistka kreuje częściowy lub całościowy wizerunek klienta lub dokonuje zmian jego
wyglądu w odniesieniu do potrzeb wynikających z zajmowanej pozycji społecznej, zawodowych lub
osobistych uwarunkowań oraz planów życiowych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Wizażystka / stylistka jest zawodem o charakterze usługowym, obejmuje czynności związane
z projektowaniem i stylizacją w połączeniu z marketingiem, dziennikarstwem modowym i fotografią.
Wizażystka / stylistka może być doradcą, kreatorem6 wizerunku klienta. Sugeruje jak należy się
ubierać na różne okazje i okoliczności, jak wykonać makijaż dostosowany do urody, stroju
i okoliczności, jaką fryzurę wykonać, by wyglądać stosownie, atrakcyjnie i modnie.
Zajmuje się częściową zmianą wizerunku klienta lub dokonuje jego pełnej metamorfozy.
WAŻNE:
Zawód wykonywany jest również przez mężczyzn: wizażysta / stylista.

Sposoby wykonywania pracy
Praca wizażystki / stylistki polega m.in. na:
 analizowaniu potrzeb klienta dotyczących wyglądu w kontekście wykonywanej pracy, pozycji
społecznej, sytuacji życiowej i cech osobowościowych,
 wykonywaniu analizy kolorystycznej1 typu urody klienta,
 określaniu defektów kosmetycznych wymagających korekty w makijażu,
 wykonywaniu makijaży, kamuflaży4, korekcji niedoskonałości z tuszowaniem wad i defektów
skóry, modelowania twarzy,
 dobieraniu preparatów i kosmetyków kolorowych do wykonania makijażu,
 dobieraniu fryzury i koloru włosów do twarzy i typu urody,
 dobieraniu formy i kolorystyki stroju do typu sylwetki i typu urody,
 przygotowywaniu klientów do sesji zdjęciowych, wystąpień,
 doradzaniu klientom podczas zakupu kosmetyków i odzieży,
 opracowywaniu autorskich makijaży i stylizacji,
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publikowaniu autorskich rozwiązań z dziedziny makijażu i stylizacji oraz udzielaniu porad
w mediach.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy wizażystki / stylistki są pomieszczenia zamknięte (np. studia fotograficznego,
zaplecza teatralnego), budynki, hale, magazyny lub warunki plenerowe realizowanych sesji
zdjęciowych, pokazów mody, planu filmowego, w każdych warunkach pogodowych.
Praca obejmuje działania w warunkach oświetlenia dziennego i przy sztucznym oświetleniu
o zróżnicowanym nasileniu. Jest to praca wykonywana w większości w pozycji stojącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Wizażystka / stylistka w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kufer wizażysty (do przechowywania i transportu kosmetyków),
 zestaw pędzli do makijażu,
 palety kolorystyczne7,
 chusty do analizy kolorystycznej2,
 koła kolorów5.
Organizacja pracy
Godziny pracy wizażystki / stylistki mogą mieć charakter jedno- lub dwuzmianowy, najczęściej
jednak są nienormowane. Mogą obejmować dni wolne i godziny nocne, w zależności od zlecenia.
Zadania zawodowe mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, o czym decyduje rodzaj
zlecenia i miejsce wykonywanej pracy. Realizacja zadań zawodowych poza formą stacjonarną
wymaga wyjazdów i przemieszczania się.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W związku z wykonywanymi zadaniami, wizażystka / stylistka może być narażona m.in. na:
 zagrożenia mechaniczne (możliwość urazu na skutek kontaktu z ostrymi narzędziami),
 zagrożenia chemiczne (wynikające z stosowania różnego rodzaju kosmetyków),
 choroby skóry,
 dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wynikające z długotrwałego utrzymywania wymuszonej
postawy ciała.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód wizażystka / stylistka ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
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 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 ostrość wzroku,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 widzenie o zmroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
w kategorii sprawności i zdolności
 kreatywność,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia artystyczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 uzdolnienia organizacyjne,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność improwizacji,
 zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 wrażliwość estetyczna,
 dążenie do perfekcji,
 samodzielność,
 samokontrola,
 komunikatywność,
 odpowiedzialność,
 cierpliwość,
 rzetelność i dokładność,
 gotowość do współdziałania,
 dyspozycyjność,
 zainteresowania artystyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie wizażystka / stylistka wymagana jest sprawność zmysłu dotyku oraz wzroku.
Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie
występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie są:
 zaburzenia percepcji kształtów i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 niepodlegające korekcie schorzenia narządu słuchu i wzroku,
 schorzenia układu kostno-stawowego,
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zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych i dolnych.

Pracę w zawodzie wykluczają:
 zakaźne choroby dermatologiczne skóry, zwłaszcza skóry rąk,
 nosicielstwo chorób zakaźnych,
 zaawansowane schorzenia kręgosłupa,
 daltonizm.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) wykształcenie preferowane do podjęcia pracy w zawodzie wizażystka / stylistka
można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie wizażystka / stylistka może wykonywać osoba, która:
 posiada uzdolnienia w zakresie stylizacji i wizażu oraz została przyuczona do zawodu,
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie.
Podjęcie pracy ułatwiają:
 świadectwo czeladnicze i/lub dyplom mistrzowski w zawodzie wizażystka / stylistka, nadawany
w ramach kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby
Rzemieślnicze,
 certyfikat potwierdzający kwalifikację „Wizażystka/stylistka – Dyplom mistrzowski” lub
„Wizażystka/stylistka – Świadectwo czeladnicze” zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 świadectwo czeladnicze i/lub dyplom mistrzowski w zawodzie fryzjer, nadawany w ramach
kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym technik usług kosmetycznych,
uzyskany po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym fryzjer, uzyskany po spełnieniu
wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym technik usług fryzjerskich,
uzyskany po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwa potwierdzające kwalifikacje cząstkowe nabyte w wyniku ukończenia kwalifikacyjnych
kursów zawodowych, potwierdzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne:
 AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i/lub AU.62 Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (wyodrębnionych dla zawodu technik usług
kosmetycznych),
 AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, wyodrębnionej dla zawodów fryzjer oraz technik
usług fryzjerskich,
 AU.26 Projektowanie fryzur, wyodrębnionej dla zawodu technik usług fryzjerskich.
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Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu wizażystki / stylistki mogą być m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 prawo jazdy kategorii B,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie wizażystka / stylistka nie występuje tradycyjna ścieżka awansu zawodowego.
Rozpoczynając pracę w zawodzie wizażystka / stylistka wykonuje proste usługi, takie jak
wykonywanie makijażu lub dobieranie stylizacji. Wraz z nabyciem doświadczenia może rozszerzać
wykonywane usługi lub specjalizować się w określonym kierunku, np. charakteryzacja filmowa,
stylizacja w modelingu.
Wizażystka / stylistka ma także możliwość rozwoju zawodowego i awansu poprzez:
 podnoszenie kwalifikacji i ukończenie szkoły dla profesjonalistów oraz odbycie praktyk pod
opieką specjalistów,
 kontynuację nauki (jeśli posiada świadectwa maturalne) na studiach I i II stopnia na kierunku
kosmetologia,
 uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konkursach i mistrzostwach makijażu, targach
i konferencjach branżowych,
 rozszerzanie kompetencji o umiejętności zdobyte w edukacji formalnej w zawodach pokrewnych,
np. technik usług kosmetycznych.
Po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, wizażystka / stylistka może awansować na stanowisko
związane z nadzorowaniem pracy małego zespołu pracowników. Może również założyć i prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wizażu i stylizacji.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w zawodzie wizażystka / stylistka
w systemie nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie
mistrza. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz
dyplom mistrzowski. Egzaminy są organizowane przez Izby Rzemieślnicze.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową
„Wizażystka/stylistka – Dyplom mistrzowski” lub „Wizażystka/stylistka – Świadectwo czeladnicze”
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Izby Rzemieślnicze potwierdzają również tytuł czeladnika oraz mistrza w zawodzie fryzjer,
przydatnym do pracy w zawodzie wizażystka / stylistka.
Przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (także w trybie eksternistycznym)
możliwe jest potwierdzanie kwalifikacji wyodrębnionych w pokrewnych zawodach szkolnych,
przydatnych do wykonywania zawodu wizażystka / stylistka:
 AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i/lub AU.62 Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (wyodrębnionych dla zawodu technik usług kosmetycznych),
 AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, wyodrębnionej dla zawodów fryzjer oraz technik
usług fryzjerskich,
 AU.26 Projektowanie fryzur, wyodrębnionej dla zawodu technik usług fryzjerskich.
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Popularną formą potwierdzania kompetencji zawodowych wizażystki / stylistki stanowi jej portfolio,
które przedstawiane pracodawcom i zleceniodawcom stanowi główny punkt oceny kompetencji oraz
dotychczasowego dorobku i osiągnięć w zawodzie.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7.

Zawody pokrewne

Osoba zatrudniona w zawodzie wizażystka / stylistka może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Fryzjer
Charakteryzator
Kosmetyczka
S
Technik usług kosmetycznych
Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)

Kod zawodu
514101
514201
514202
514207
516904

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie wizażystka / stylistka wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Planowanie działań związanych z wykonaniem makijażu i stylizacji.
Z2 Określenie potrzeb klienta dotyczących wyglądu w kontekście wykonywanej pracy, pozycji
społecznej i cech osobowościowych.
Z3 Przeprowadzenie analizy kolorystycznej typu urody klienta.
Z4 Rozpoznanie i określenie typów sylwetki.
Z5 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry.
Z6 Wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody i okoliczności.
Z7 Dobieranie fryzury, stroju oraz dodatków do urody klienta.
Z8 Doradztwo w zakresie stylu, fasonów i kolorystyki ubioru, makijażu i sposobu prezentacji.
Z9 Przygotowywanie aktorów/prezenterów na planach filmowych i telewizyjnych.
Z10 Przygotowywanie modelek do sesji zdjęciowych i pokazów mody.

3.2.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie do pracy w zakresie stylizacji i wizażu

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie do pracy w zakresie stylizacji i wizażu obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Planowanie działań związanych z wykonaniem makijażu i stylizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady planowania pracy w zależności od
miejsca i okoliczności;
Zasady kreowania wizerunku;
Kolejność i charakter prac z zakresu makijażu,
fryzjerstwa i stylizacji ubioru;
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
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Planować pracę w zależności od miejsca
i charakteru wykonywanego zadania;
Budować spójny wizerunek w oparciu o cechy
osobowości klienta i aktualne trendy w modzie;
Planować i organizować w sposób profesjonalny
prace z zakresu makijażu, fryzjerstwa i stylizacji
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w organizacji stanowiska pracy;
Zasady doboru oświetlenia w miejscu pracy.




ubioru;
Organizować stanowisko pracy z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
Dostosowywać oświetlenie do wymogów
wykonywanej pracy.

Z2 Określenie potrzeb klienta dotyczących wyglądu w kontekście wykonywanej pracy, pozycji
społecznej i cech osobowościowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










3.3.

Zasady analizy potrzeb klienta;
3
Zasady dress code ;
Zasady zestawień kolorystycznych;
Adekwatność stylizacji i makijażu do
okoliczności.



Określać potrzeby klienta;
Dostosowywać stylizację do potrzeb klienta;
Dostosowywać kolor do urody i temperamentu
klienta;
Dostosowywać stylizację i makijaż do
okoliczności.

Kompetencja zawodowa Kz2: Analizowanie typu urody i sylwetki klienta

Kompetencja zawodowa Kz2: Analiza typu urody i sylwetki klienta obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Przeprowadzenie analizy kolorystycznej typu urody klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady analizy kolorystycznej;
Teorię kolorów;
Sposoby wykonywania makijażu i doboru
kosmetyków kolorowych do odpowiedniego
typu urody;
Zasady dobierania kolorów w ubiorze do typu
urody klienta.



Przeprowadzać analizę kolorystyczną;
Rozróżniać temperaturę barw;
Dobierać odpowiednie kosmetyki kolorowe do
urody klienta;
Zestawiać odpowiednio kolory ubrania z typem
urody klienta.

Z4 Rozpoznanie i określenie typów sylwetki
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Rodzaje i charakterystykę typów sylwetek;
Specyfikę sylwetek problematycznych, sposoby
podkreślania walorów i tuszowania defektów;
Fasony ubrań;
Zasady kolorystycznego dobierania ubioru do
typu sylwetki;
Rodzaje tkanin;
Zasady stosowania wzorów w ubiorze.






Rozpoznawać typ sylwetki;
Proponować sposoby zatuszowania defektów
i podkreślenia walorów sylwetki;
Dokonywać wyboru fasonów dla
odpowiedniego typu sylwetki;
Dobierać kolory ubioru do figury klienta;
Dobierać odpowiednią tkaninę do rodzaju
sylwetki i okoliczności;
Dobierać odpowiedni wzór w ubiorze do typu
sylwetki.

Z5 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Rodzaje i typy skóry;
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Specyfikę skóry alergicznej;
Zasady dobierania preparatów i kosmetyków do
wykonania makijażu.



Oceniać stan skóry;
Określać defekty kosmetyczne wymagające
korekty w makijażu;
Dobierać odpowiednie preparaty i kosmetyki do
wykonania makijaży.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Kreowanie wizerunku
Kompetencja zawodowa Kz3: Kreowanie wizerunku obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8,
do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody i okoliczności
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady doboru kosmetyków do typu cery;
Zasady nakładania kosmetyków kolorowych, np.
kolejność, technika nakładania kosmetyków;
Zasady doboru rodzaju makijażu do okoliczności.




Stosować kosmetyki zgodnie z przeznaczeniem
dla odpowiednich typów cery;
Nakładać kosmetyki kolorowe w odpowiedniej
kolejności i zgodnie z odpowiednią techniką;
Dobierać makijaż do okoliczności.

Z7 Dobieranie fryzury, ubioru oraz dodatków do urody klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady dobierania fryzury do kształtu twarzy;
Zasady dobierania koloru włosów do urody
klienta;
Zasady stylizacji zgodnie z typem sylwetki
i analizą kolorystyczną;
Zasady zestawień kolorystycznych dodatków do
całości stylizacji;
Sposoby zestawień stylistycznych.






Proponować i/lub wykonywać fryzurę do
kształtu twarzy;
Dobierać kolor włosów do typu urody klienta;
Proponować zestawy ubioru zgodnie z typem
sylwetki, typem kolorystycznym oraz
okolicznościami;
Zestawiać buty, torebkę i biżuterię z resztą
ubioru.

Z8 Doradztwo w zakresie stylu, fasonów i kolorystyki ubioru, makijażu i sposobu prezentacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Trendy w modzie;
Historię mody;
Zasady łączenia różnych stylów;
Zasady konsekwentnego budowania wizerunku
medialnego.





Doradzać w kwestii aktualnych trendów
w modzie;
Czerpać inspiracje z historii mody;
Korzystać z różnorodnych stylów;
Budować wizerunek osób prywatnych
i publicznych.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Wykonywanie charakteryzacji i stylizacji na planach
filmowych, telewizyjnych i w studiach fotograficznych
Kompetencja zawodowa Kz4: Wykonywanie charakteryzacji i stylizacji na planach filmowych,
telewizyjnych i w studiach fotograficznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z9, Z10, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z10 Przygotowywanie aktorów/prezenterów na planach filmowych i telewizyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Specyfikę pracy na planie filmowym
i telewizyjnym;
Zasady budowania wizerunku publicznego;
Zasady wykonywania makijażu i stylizacji ubioru
na potrzeby filmu i telewizji.




Pracować w warunkach planu filmowego
i telewizyjnego;
Dostosować makijaż i stylizację do wymogów
filmu/programu;
Wykonywać makijaż i stylizację ubioru na
potrzeby filmu i telewizji.

Z11 Przygotowywanie modelek do sesji zdjęciowych i pokazów mody
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Specyfikę pracy z fotografem;
Zasady przygotowania makijażu, fryzur i stylizacji
ubioru do pokazu mody;
Sposoby budowania charakteru postaci poprzez
makijaż, fryzurę i stylizację ubioru.




Współpracować z fotografem i dostosować się
do jego wymogów;
Robić makijaż, fryzurę i stylizację ubioru do
pokazu mody;
Dostosowywać makijaż i stylizację do tematu/
określonej stylistyki sesji lub pokazu mody.

3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie wizażystka / stylistka powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w obszarze kreowania
wizerunku klienta.
Podejmowania samodzielnej decyzji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów.
Podejmowania współpracy podczas stylizacji i wizażu.
Oceniania i weryfikacji własnych działań pod względem estetycznym.
Doskonalenia kompetencji zawodowych z zakresu nowości na rynku kosmetycznym i zmian
w modzie.
Dostosowywania się do preferencji klienta i miejsca pracy.

3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu wizażystka / stylistka.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu wizażystka / stylistka

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie wizażystka / stylistka nawiązują do opisów
poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Wizażystka / stylistka może założyć własną firmę usługową lub podjąć pracę m.in. w:
 gabinetach / salonach kosmetycznych,
 studiu fryzjersko-kosmetycznym,
 agencji reklamowej,
 studiu fotograficznym,
 koncernach i firmach kosmetycznych,
 mediach (telewizja, radio, prasa).
Zawód wizażystka / stylistka należy do grupy zawodów o dużym potencjale rozwojowym, w których
zapotrzebowanie na pracowników wykazuje tendencję rosnącą.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) kandydatów do pracy w zawodzie wizażystka / stylistka kształci się w ramach
systemu kształcenia rzemieślniczego, który umożliwia nabycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza
w zawodzie wizażystka / stylistka.
System kształcenia rzemieślniczego umożliwia też kształcenie w zawodzie pokrewnym – fryzjer,
przydatnym w pracy wizażystki / stylistki.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można również uzyskać, podejmując kształcenie w:
 szkole policealnej oferującej dwuletni cykl kształcenia w zawodzie pokrewnym technik usług
kosmetycznych,
 branżowej szkole I stopnia, w zawodzie pokrewnym fryzjer,
 branżowej szkole II stopnia lub w technikum, w zawodzie pokrewnym technik usług fryzjerskich.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych),
w ramach kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach pokrewnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe
mogą być prowadzone przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
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publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass
(w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz przez Izby Rzemieślnicze
(do dyplomu mistrzowskiego i świadectwa czeladniczego), co ma istotne znaczenie w przypadku
poszukiwania pracy za granicą.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową
„Wizażystka/stylistka – Dyplom mistrzowski” lub „Wizażystka/stylistka – Świadectwo czeladnicze”
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Kształcenie w specjalności wizaż i stylizacja prowadzonej również przez wyższe szkoły niepubliczne
o kierunku kosmetologicznym oraz wyższe uczelnie państwowe kształcące w obszarze kierunków
artystycznych.
Szkolenie
Pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia dla osób nowo zatrudnionych w zawodzie
wizażystka / stylistka. Szkolenia mogą być organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym
z indywidualnych oczekiwań klientów.
Szkolenia dla kandydatów do zawodu wizażystka / stylistka i osób wykonujących ten zawód są
oferowane na wolnym rynku usług edukacyjnych. Przykładowa tematyka:
 kurs makijażu do sesji zdjęciowych,
 kurs stylizacji osób prywatnych (kreowanie wizerunku osób prywatnych),
 warsztat z analizy kolorystycznej,
 kurs kreacji ślubnej,
 kurs makijażu II stopnia.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami / zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie wizażystka / stylistka jest
zróżnicowane i oscyluje najczęściej w granicach od 3000 zł do 8000 zł brutto miesięcznie.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód wizażystka / stylistka jest uzależniony m.in. od:
 doświadczenia i wykształcenia (przede wszystkim zawartość portfolio),
 szczegółowego zakresu prowadzonej działalności,
 liczby zleceń,
 rodzaju podmiotu, który zatrudnia,
 wielkości aglomeracji.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie wizażystka / stylistka możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny
i komunikację,
 z niewielkim wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia.
Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.













Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 475, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
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Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Wizażystka / stylistka – Dyplom mistrzowski” do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 622).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Wizażystka / stylistka – Świadectwo czeladnicze” do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 621).

Literatura branżowa:










Brown B.: Perfekcyjny makijaż. Galaktyka, Warszawa 2011.
Frątczak-Biś A.: Jak ubrać się do pracy? Biznesowy dress code. Rowińska Business Coaching,
Warszawa 2017.
Golińska D.: Kanon kobiecej urody. Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2014.
Grzelakowska-Kostoglu E.: Red lipstick monster. Tajniki makijażu. Flow Books, Warszawa 2015.
Magazyn Make-Up Trendy. Kwartalnik poświęcony sztuce makijażu. Wydawnictwo Goldpress.
Rae M.: Makijaż bez tajemnic. Galaktyka, Warszawa 2012.
Sokólska E., Grąbczewski J.: Makijaż fotograficzny. Estetyka, Wrocław 2009.
Zaborowska D.: Kreowanie wizerunku, Część 1 Kolor. Wydawnictwo Czerwona szpilka, Warszawa
2017.
Zaborowska D.: Kreowanie wizerunku, Część 2 Kształt. Wydawnictwo Czerwona szpilka,
Warszawa 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Baza wiedzy o trendach: http://www.magazyntrendy.pl
Kwalifikacja “Wizażystka / stylistka – dyplom mistrzowski”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=12616
Kwalifikacja “Wizażystka / stylistka – świadectwo czeladnicze”:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja/view&id=12617
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal wiedzy o kosmetyce: https://www.ladymakeup.pl
Portal wiedzy o fryzjerstwie: https://fryzjerzy.pl
Portal wiedzy o stylizacji: http://www.stylistka.pl
Portal wiedzy o wizażu: http://www.wizaz.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Analiza
kolorystyczna

Odpowiedni dobór, zestawienie i konstrukcja ubioru,
makijażu i dodatków w oparciu o cechy osobnicze
(barwa włosów, cery, oczu, typy sylwetki, budowa
ciała), powinna być oparta o właściwe proporcje,
harmonię i akceptację osoby, dla której jest
przeznaczona.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zaborowska D.: Kreowanie
wizerunku, Część 1 Kolor.
Wydawnictwo Czerwona szpilka,
Warszawa 2017

2

Chusty do analizy
kolorystycznej

Różnobarwne chusty materiałowe podzielone na
grupy kolorów ciepłych i zimnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.wizaz.pl
[dostęp: 31.10.2018]

3

Dress code

Zbiór zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania
ubioru do okazji; jeden z elementów savoir-vivre.
Zasady te zależne są od regionu świata, państwa,
religii czy kultury.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.wizaz.pl
[dostęp: 31.10.2018]

4

Kamuflaż

Ukrywanie defektów urody poprzez zastosowanie
odpowiedniego makijażu.

5

Koło kolorów

Graficzny model poglądowy służący do objaśniania
zasad mieszania się i powstawania barw.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.cabines.pl/artykuly/
173/kamuflaz.html
[dostęp: 31.10.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
http://www.wizaz.pl
[dostęp: 31.10.2018]

6

Kreator

Osoba, która powoduje powstanie czegoś (m.in.
zwłaszcza dzieła sztuki). Może tworzyć kreację
aktorską, czyjś wizerunek.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/krea
tor.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Palety kolorystyczne
(paleta barw)

Uporządkowana grupa kolorów, które zestawione ze
sobą tworzą pewną spójną jakość, przekazują nastrój,
ideę, krótko mówiąc wizję twórcy. Paleta może
składać się z barw zbliżonych kolorystycznie do siebie
(blisko na kole barw), może zawierać akcenty, czyli
kolory kontrastowe (znajdujące się naprzeciw siebie
w kole barw).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://murkydesign.pl/stworzycpalete-kolorystyczna
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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