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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu umiejętności z zakresu szczegółowych 
przepisów sanitarno – higienicznych i wymogów ergonomii w pracy kosmetyczki. Pomoże Ci 
zorganizować stanowiska pracy do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki 
pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, a także stosować zasady aseptyki i antyseptyki 
podczas wykonywania czynności zawodowych. Określi również konieczność przestrzegania 
zasad higieny osobistej w pracy i życiu codziennym. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji.  
Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z1 
Kosmetyka pielęgnacyjna 

514[03].Z1.02 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 

514[03].Z1.03 
Pielęgnowanie zdrowej skóry 

514[03].Z1.01 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie 

kosmetycznym 

514[03].Z1.04 
Pielęgnowanie kończyn górnych 

514[03].Z1.05 
Pielęgnowanie kończyn dolnych 

514[03].Z1.06 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane z bezpieczeństwem 

w pracy i poza miejscem pracy, 
− stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego obowiązujące w zakładach usługowych, 
− stosować podstawowe zasady fizjologii pracy i wymagania ergonomii w zakresie 

prowadzenia działalności usługowej, 
− pracować indywidualnie i współpracować w grupie, 
− rozpoznawać źródła i czynniki niebezpieczne w środowisku pracy, 
− określać skutki negatywnych czynników w środowisku pracy, 
− przewidywać konsekwencje postępowania niezgodnego z zasadami bhp i ppoż., 
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− zorganizować stanowisko kosmetyczne zgodnie z wymaganiami ergonomii,  
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej, 
− zorganizować stanowisko do masażu, 
− zorganizować stanowiska do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, 
− zorganizować stanowisko do pielęgnacji kończyny górnej i dolnej, 
− zorganizować stanowisko do wykonania makijażu, 
− dostosować wyposażenie stanowiska pracy do wieku i stanu klienta, 
− zapewnić odpowiednie warunki mikroklimatyczne, 
− dobrać sprzęt i narzędzia pracy, 
− zastosować zasady aseptyki i antyseptyki, 
− zadbać o zdrowie własne i klienta. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
7 

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wymagania higieniczno - sanitarne dla gabinetu 

kosmetycznego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Gabinet kosmetyczny jest miejscem pracy, w którym kosmetyczka i jej klienci spędzają 
wiele godzin, dlatego musi spełniać podstawowe wymogi sanitarno-higieniczne, aby 
zapewnić pracownikom i klientom zakładu warunki sprzyjające zachowaniu zdrowia. 
Wymogi sanitarno-higieniczne są to ustalone normy określające warunki zapewniające 
zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego osób przebywających w danym zakładzie. 
Według definicji encyklopedycznych higienę można traktować jako: 
1) naukę teoretyczną zajmującą się: 

− ochroną zdrowia, 
− badaniem wpływu różnych czynników środowiska na organizm człowieka, 
− ustalaniem zaleceń zdrowotnych, 

2) działanie praktyczne polegające na: 
− wykonywaniu czynności związanych z wyeliminowaniem czynników negatywnie 

wpływających na zdrowie człowieka, 
− zapewnieniu takich warunków życia i pracy, które pozwolą na optymalne utrzymanie 

zdrowia fizycznego i psychicznego.  
Wymogi sanitarne najczęściej są utożsamiane z zachowaniem zasad czystości zarówno 

osobistej i otoczenia. Wymagania formalne dotyczące urządzenia gabinetu kosmetycznego 
z punktu widzenia higieny muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
17 lutego 2004 roku (Dz.U.2004 Nr 31 poz. 273) oraz przepisami opracowywanymi przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną.  
Gabinet kosmetyczny powinien składać się z minimum dwóch pomieszczeń: właściwego 
gabinetu, w którym wykonywane są zabiegi o powierzchni min10m2 i poczekalni, której 
minimalna powierzchnia powinna wynosić 8m2. Zalecana wysokość pomieszczeń to 3,3m, ale 
w niektórych sytuacjach regulowanych odpowiednimi przepisami możliwe jest dopuszczenie 
do użytkowania pomieszczenia o wysokości 2,5m. Zakład powinien być zlokalizowany 
w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną jego część. We wszystkich 
pomieszczeniach należy utrzymywać czystość i higiena.  
Wystrój pomieszczeń zależy od indywidualnych upodobań właściciela gabinetu. Wystrój 
powinien być schludny i estetyczny, utrzymany w jasnych, pastelowych kolorach. Podłoga 
nie może być śliska, a zarazem musi być łatwa do utrzymania czystości. Ściany w gabinecie 
powinny być pokryte do wysokości, co najmniej 1,6m materiałem o gładkiej powierzchni, 
który nie może: być przepuszczalny, wchłaniać wilgoci, powinien być odporny na mycie 
i działanie środków dezynfekcyjnych. Schody, powinny być wykonane z antypoślizgowego 
materiału. Wejście do gabinetu nie może stanowić zagrożenia dla klienta, musi być 
bezkolizyjne, co oznacza, że bezpośrednio przy drzwiach wejściowych nie może znajdować 
się nic, co mogłoby przeszkadzać w ewentualnej ewakuacji. 

W każdym gabinecie niezależnie od wielkości powinny znaleźć się:  
− toaleta oddzielna dla personelu i klientów,  
− zaplecze z szafami dla personelu i na fartuchy, 
− pomieszczenie gospodarcze, 
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− wydzielone miejsce do spożywania posiłków, 
− wieszaki na odzież klientów, 
− kabina prysznicowa, jeśli w gabinecie wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne na całe ciało, 
− osobne stanowiska pracy (najlepiej pomieszczenia) do wykonywania zabiegów 

kosmetycznych,  
− oddzielne stanowisko do wykonywania pedicure (o powierzchni co najmniej 6m²),  
− pojemniki w których są gromadzone odpady. 

Zakład powinien być wyposażony w ciepłą i zimną wodę a ścieki ze wszystkich urządzeń 
sanitarnych powinny być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej. Każde stanowisko pracy 
powinno być wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą, w pobliżu stanowiska do pedicure – 
brodzik. Na stanowisku do pielęgnacji całego ciała powinien znajdować się natrysk. Należy 
też pamiętać o takim dostosowaniu stanowiska, aby mogły z niego korzystać również osoby 
niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, czyli pamiętać o podjazdach oraz poręczach 
w kabinach.  

Poza dostosowaniem lokalu do ogólnie obowiązujących przepisów bhp i ppoż., 
urządzając gabinet trzeba uwzględnić szczególne wymagania dotyczące oświetlenia, systemu 
wentylacyjnego i instalacji elektrycznej. Oprócz oświetlenia dziennego gabinet kosmetyczny 
powinien być wyposażony w oświetlenie elektryczne o jasnym, ciepłym i rozproszonym 
świetle. Podczas wykonywania precyzyjnych zabiegów konieczne jest stosowanie lamp 
bezcieniowych (powinny znajdować się przy każdym fotelu kosmetycznym). Na stanowisku 
do wykonywania makijażu należy zainstalować dodatkowe oświetlenie emitujące światło 
o parametrach zbliżonych do światła dziennego. W części zabiegowej gabinetu należy 
zainstalować dużą liczbę gniazdek elektrycznych (uziemionych), aby przewody nie utrudniały 
pracy. 

W gabinecie kosmetycznym powinno być ciepło, należy zadbać o sprawnie działający 
system wentylacyjny, który zapewni wymianę powietrza w pomieszczeniach i stworzy 
odpowiednie warunki mikroklimatyczne.  
W ujęciu higienicznym pojęcie „mikroklimat” odnosi się do parametrów fizycznych 
powietrza wszystkich pomieszczeń, w których przebywa człowiek. Kształtują go następujące 
cechy fizyczne powietrza: 
– wilgotność, 
– temperatura, 
– ruch powietrza. 

W pomieszczeniach powinno dążyć się do stworzenia pasa komfortu cieplnego. Stwarza 
on jednakowe i najkorzystniejsze dla ogółu pracowników warunki pracy. W gabinecie 
kosmetycznym wskazane jest utrzymanie temperatury na poziomie 20 – 24°C, wilgotności ok. 
50 – 60% Wymogiem jest zainstalowanie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego 
(szczególnie, jeżeli w gabinecie wyodrębnione jest stanowisko do naświetlań promieniami 
UV – solarium). Zapewnia on wymianę powietrza w pomieszczeniach, utrzymanie stałej 
wilgotności i temperatury. Nie wolno jednak zapomnieć o wietrzeniu gabinetu, jeśli jest to 
tylko możliwe biorąc pod uwagę porę roku i warunki pogodowe. Zapobiega to rozwojowi 
pleśni i grzybów, stwarza bezpieczne warunki pracy oraz zwiększa dopływ tlenu do 
zamkniętych pomieszczeń. Przy instalacji urządzeń wentylacyjno – nawiewnych należy 
zwrócić uwagę na usytuowanie kratek nawiewnych tak, aby nie były one zbyt blisko 
stanowisk kosmetycznych, a ruch powietrza nie zakłócał wykonywanych przez kosmetyczkę 
zabiegów. Wszystkie instalacje powinny być czyszczone przez specjalistów, 
z częstotliwością, zalecaną przez producenta. 

Wymagania sanitarno – higieniczne dotyczą również przechowywania i prania odzieży 
ochronnej. Powinna być ona przechowywana w szatni dla personelu wyposażonej 
w oznakowane szafki. Brudną bieliznę zabiegową oraz odzież ochronną powinno się 
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przechowywać w oddzielnym miejscu lub pomieszczeniu w zamkniętych i oznakowanych 
pojemnikach, a jej pranie powinno odbywać się poza zakładem. Dopuszcza się pranie 
w zakładzie, jeśli jest w nim wyodrębnione pomieszczenie na pralnię. W większości 
zakładów niedopuszczalne jest palenie tytoniu poza miejscem specjalnie do tego 
wyznaczonym oraz wprowadzania do zakładu zwierząt. W zakładzie musi obowiązywać 
instrukcja określająca postępowanie z odpadami. Powinny być one gromadzone 
w specjalnych pojemnikach, które są zamykane i zaopatrzone w worki foliowe. Zużyte 
materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu wydzielinami lub wydalinami klienta powinno 
się gromadzić w zamkniętych, oznakowanych pojemnikach lub workach foliowych 
i postępować z nimi tak jak z odpadami medycznymi.  

Każdy gabinet powinien być wyposażony w urządzenia, które muszą spełniać normy 
bezpieczeństwa, działać sprawnie, a w razie niesprawności nigdy nie wolno ich naprawiać 
samemu, a zlecić to zadanie specjalistom. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co rozumiesz pod pojęciem: wymogi sanitarno-higieniczne? 
2. Czym zajmuje się higiena w znaczeniu praktycznym? 
3. Jaki dokument prawny określa wymagania dotyczące urządzenia gabinetu 

kosmetycznego pod względem higienicznym? 
4. Jakie pomieszczenia są niezbędne w gabinecie kosmetycznym? 
5. Jakie wymogi sanitarno-higieniczne powinien spełniać gabinet kosmetyczny pod 

względem: 
– powierzchni pomieszczeń, 
– kolorystyki, 
– materiałów na ściany i podłogi, 
– instalacji technicznych. 

6. Co rozumiesz pod pojęciem mikroklimat? 
7. Jakie są pożądane cechy fizyczne mikroklimatu w gabinecie kosmetycznym? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj na plakatach informacje dotyczące higieny w znaczeniu teoretycznym 
(jako nauki) i praktycznym (jako działalności praktycznej): 
 
Plakat 1 
higiena jako nauka zajmuje się: 
–  
–  
–  
 
Plakat 2 
higiena jako działalność praktyczna zajmuje się: 
–  
–  
–  
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Karteczki z napisami: 
ochroną zdrowia, zapewnieniem takich warunków życia i pracy, które pozwolą na optymalne 
utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego, ustalaniem zaleceń zdrowotnych, badaniem 
wpływu różnych czynników środowiska na organizm człowieka, wykonywaniem czynności 
związanych z wyeliminowaniem czynników negatywnie wpływających na nasze zdrowie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać materiał dotyczący wymagań higieniczno – sanitarnych gabinetu 
kosmetycznego (materiał nauczania 4.1.1.), 

2) przyporządkować karteczki z odpowiednim wariantem do plakatu z zakresem działań 
higieny, 

3) porównać wyniki ćwiczeń z innymi osobami w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty z napisami: higiena jako nauka, higiena jako działalność praktyczna,  
− karteczki z napisanymi wariantami odpowiedzi (na jednej karteczce jedna odpowiedź), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wpisz do tabeli odpowiednie wymogi higieniczno – sanitarne obowiązujące w gabinecie 
kosmetycznym. 
 
Przedmiot wymagań 
 

Wymagania sanitarno - higieniczne 

1) powierzchnia pomieszczeń −  
−  

2) kolorystyka −  
−  

3) ściany i podłogi −  
−  

4) urządzenia techniczne −  
−  
−  
−  

5) postępowanie z odpadami −  
−  
−  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami dotyczącymi wymagań higieniczno – sanitarnych gabinetu 
kosmetycznego (materiał nauczania 4.1.1.), 

2) podkreślić w tekście najistotniejsze według Ciebie informacje, 
3) przyporządkować treści i wpisać je do tabeli, 
4) razem z innymi osobami uzupełnić taką samą tabelę narysowaną na tablicy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty pracy, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
                Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) rozróżnić znaczenie teoretyczne i praktyczne higieny? 
2) scharakteryzować podstawowe wymagania  

higieniczno-sanitarne w gabinecie kosmetycznym? 
3) zdefiniować pojęcie mikroklimat? 
4) określić parametry mikroklimatu w gabinecie kosmetycznym?  
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4.2. Zasady ergonomii w pracy kosmetyczki 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Miejsce pracy kosmetyczki powinno być zaplanowane zgodnie z zasadami ergonomii. 
Pojęcie ergonomii jako nauki, jest to optymalne dostosowanie narzędzi, maszyn, technologii, 
wyposażenia, procedur postępowania, przedmiotów używanych w pracy, organizacji 
i materialnego środowiska, które mają służyć pracownikowi w wykonaniu pracy. 
Polska, przyjmując Dyrektywę Unii Europejskiej 89/392/EWG, zobowiązała się do 
wprowadzenia w życie przepisów unijnych w zakresie bhp, co wymaga zastosowania zasad 
ergonomii. Człowiek jest podmiotem, dla którego praca ma być przyjemna 
i satysfakcjonująca oraz pozwalająca mu czerpać z niej przyjemność i osiągać maksymalne 
efekty przy minimum zmęczenia. 
Zasady ergonomii w pracy kosmetyczki dotyczą: 
− wyposażenia i urządzenia samego stanowiska pracy, 
− przebiegu pracy, 
− rodzaju obciążeń, 
− skutków zdrowotnych. 

W wyposażaniu stanowiska pracy należy zwrócić uwagę, aby fotele kosmetyczne, 
taborety, stoliki miały możliwość regulacji wysokości. Praca z uniesionymi rękoma lub 
w pozycji zbyt pochylonej nad klientką powoduje silne zmęczenie rąk i bóle odcinków 
szyjno-piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Sprzyja to nie tylko codziennemu 
większemu zmęczeniu, ale również może doprowadzić do powstawania wielu poważnych 
zmian patologicznych ze strony układu kostnego, neurologicznego i naczyniowego. 

Kosmetyczka przystępując do pracy powinna dysponować sprawnym, dostosowanym do 
rodzaju zabiegu sprzętem oraz umiejętnie się nim posługiwać. Procedury wykonania 
poszczególnych zabiegów służą efektywniejszemu i ergonomicznemu wykonaniu 
zaplanowanych czynności. Ustalona kolejność, właściwy dla danego zabiegu zestaw sprzętu, 
prawidłowo przygotowana klientka i pewne powtarzanie czynności umożliwiają kosmetyczce 
właściwe i zgodne z czasem wykonanie zabiegu, a w opinii klientki zyskanie uznania 
profesjonalizmu w pracy. 
W pracy kosmetyczki przy nie przestrzeganiu przepisów bhp i zasad ergonomii, może 
wystąpić zagrożenie wieloma czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Niektóre z nich to: 
− żylaki kończyn dolnych związane z długotrwałą pozycją stania lub siedzenia, 
− alergie na skutek ciągłego, wielokrotnego w ciągu dnia kontaktu z różnymi substancjami 

chemicznymi, 
− bóle kręgosłupa wywołane nieprawidłową pozycją podczas wykonywanych zabiegów, 

podnoszenie ciężkich przedmiotów, 
− większe narażenie na choroby przenoszone drogą kropelkową ze względu na kontakt 

z wieloma osobami dziennie, 
− schorzenia wzroku spowodowane złym oświetleniem i koniecznością długotrwałego 

wytężania wzroku przy wykonywaniu czynności precyzyjnych. 
Należy pamiętać o wykonywaniu przez kosmetyczkę okresowych badań 

profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań okulistycznych. Należy mieć na 
uwadze również narządy ruchu z uwzględnieniem zaburzeń ruchów nadgarstków oraz 
kończyn dolnych, gdyż te części ciała są najbardziej narażone na dolegliwości i różnego 
rodzaju schorzenia np. żylaki. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Scharakteryzuj cele ergonomii? 
2. Czego dotyczą zasady ergonomii w pracy kosmetyczki? 
3. Co należy uwzględnić w wyposażeniu i urządzeniu stanowiska pracy kosmetyczki? 
4. Jakie główne czynniki zagrożenia dla zdrowia kosmetyczki mogą występować 

w przypadku nie przestrzegania zasad ergonomii? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podkreśl w poniższym tekście informacje dotyczące łamania zasad ergonomii przez 
kosmetyczkę. 
„Jak wynika z relacji kosmetyczki jej dolegliwości polegające na występowaniu 
uporczywych, trudnych do zniesienia bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, pojawiły się 
po 7 miesiącach od rozpoczęcia pracy w gabinecie należącym do Anny W. Kosmetyczka 
będąca osobą o wzroście 170cm, bardzo szczupłą, na ogół nie zwracała uwagi na regulowanie 
fotela kosmetycznego przed wykonaniem zabiegu. Pracowała szybko i sprawnie, często 
nachylając się przez długi czas nad klientką. Zdarzało się, że musiała podnieść coś ciężkiego 
z podłogi, ale nigdy nie zastanawiała się nad tym, jak to zrobić. Nie dla niej były nowości 
techniczne typu regulowana wysokość taboretu czy stolika, Uważała, że zmiana ich 
wysokości nie wpływa na jej zmęczenie i niepotrzebnie zabiera czas”. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać materiał dotyczący stosowania zasad ergonomii w pracy kosmetyczki, 
2) podkreślić w tekście informacje dotyczące łamania zasad ergonomii przez kosmetyczkę, 
3) porównać wyniki ćwiczenia z innymi uczniami. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– tekst – opis relacji kosmetyczki, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj plakat z puzzli, grupując je według poleceń: 
Plakat 1 
1. Zasady ergonomii w pracy kosmetyczki powinny dotyczyć: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Plakat 2 
2. Częste zagrożenia w pracy kosmetyczki na skutek nie przestrzegania zasad ergonomii 

mogą dotyczyć…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Napisy na puzzlach: 
1) schorzeń kręgosłupa, 
2) bólów brzucha, 
3) przebiegu pracy, 
4) rodzaju obciążeń, 
5) przygotowania klientki, 
6) żylaków kończyn dolnych, 
7) alergii, 
8) bólów głowy, 
9) wyposażenia i urządzenia stanowiska pracy, 
10) skutków zdrowotnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami ergonomii w pracy kosmetyczki, 
2) rozłożyć puzzle tak, aby wszystkie napisy były widoczne, 
3) dopasowywać kształt puzzli do siebie, 
4) odczytać informacje z ułożonych i dopasowanych do siebie puzzli.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– puzzle różnych kształtów zawierające z jednej strony warianty odpowiedzi, a z drugiej 

złożone razem napisy jak w punkcie 1 i 2 ćwiczenia 2, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
                Tak   Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie ergonomia? 
2) scharakteryzować najważniejsze elementy zasad ergonomii 

w pracy kosmetyczki? 
3) scharakteryzować, na co pod względem ergonomii należy zwrócić 
 uwagę wyposażając i urządzając gabinet kosmetyczny? 
4) scharakteryzować, główne czynniki zagrożenia w przypadku 

nie przestrzegania zasad ergonomii w pracy kosmetyczki? 
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4.3. Wyposażenie gabinetu kosmetycznego 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Wyposażenie gabinetu kosmetycznego stanowią następujące grupy sprzętu 

kosmetycznego: 
− meble – powinny mieć powierzchnię spełniającą szczegółowe wymagania sanitarne oraz 

ergonomiczny kształt. Zaliczyć do nich można fotele zabiegowe, szafki, regały, krzesła, 
taborety, stoliki zabiegowe i pomocnicze, 

− aparaty – urządzenia techniczne służące do świadczenia usług (w tym aparaty do 
dezynfekcji i sterylizacji), np. wapozon, lampa bezcieniowa, 

− narzędzia – przedmioty używane do świadczenia usług, naruszające lub mogące naruszać 
ciągłość tkanek lub przedmioty nienaruszające ciągłości tkanek, mające kontakt ze skórą, 
np. cęgi do paznokci, pilniki, patyczki drewniane, 

− materiały zabiegowe – przedmioty używane do świadczenia usług: 
− które nie mają kontaktu ze skórą np. miski do rozrabiania masek kosmetycznych, 

miski w kształcie nerek, miski do kąpieli rąk, 
− które maja kontakt ze skórą: pęsety pędzle do nakładania masek, pędzle do 

wykonywania makijażu, 
− pojemniki na preparaty kosmetyczne, 

− preparaty kosmetyczne – wszystkie substancje przeznaczone do zewnętrznego kontaktu 
z ciałem człowieka celem poprawy wyglądu oraz pielęgnacji, regeneracji i upiększania 
ciała, 

− materiały higieniczne – waciki, tampony, gaza, lignina, patyczki higieniczne,  
− bielizna zabiegowa – przedmioty służące do ochrony klienta podczas świadczenia usług, 

komplet ręczników frotte (jeden kompres, jeden ręcznik kąpielowy i dwa ręczniki do 
rąk), wełniany koc do przykrycia klienta oraz bielizna jednorazowego użytku (np. tuniki, 
opaski, klapki), 

− odzież ochronna dla kosmetyczki – fartuch ochronny, rękawiczki jednorazowego użytku, 
maska na usta i nos do wykonywania zbiegów przedłużania paznokci. 
Dodatkowo zaleca się w gabinecie kosmetycznym umieścić w formie plakatu procedury 

ratunkowe w przypadku utraty przytomności.  
Nieodzownym elementem każdego gabinetu kosmetycznego jest apteczka pierwszej 

pomocy, która powinna znajdować się w widocznym miejscu salonu. Równie ważna jest 
tabliczka informacyjna z numerami telefonów ratunkowych.  
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co rozumiesz pod pojęciem klasyfikacja sprzętu kosmetycznego? 
2. Co nazywamy aparatem kosmetycznym? 
3. Scharakteryzuj narzędzia kosmetyczne? 
4. Jakie przedmioty zalicza się do materiałów dodatkowych? 
5. Jakie rodzaje bielizny powinny znajdować się w wyposażeniu gabinetu kosmetycznego? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Uzupełnij schemat. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z klasyfikacją sprzętu kosmetycznego (materiał nauczania 4.3.1.), 
2) podkreślić w tekście definicje: aparatów, narzędzi, bielizny zabiegowej i materiałów 

zabiegowych oraz po dwa przykłady wyposażenia należącego do wskazanych grup, 
3) wpisać w odpowiednich polach schematu definicję i po dwa przykłady wskazanej grupy 

wyposażenia, 
4) porównać swój schemat ze schematami opracowanymi przez innych uczniów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat do wypełnienia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Korzystając z wykazu wyposażenia gabinetu kosmetycznego dokończ poniższe zdania: 
 
Do mebli kosmetycznych zalicza się ……..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Materiały higieniczne stanowiące wyposażenie gabinetu kosmetycznego to…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Wyposażenie gabinetu 

kosmetycznego 

Aparaty Narzędzia 

Bielizna 
zabiegowa 

Materiały 
zabiegowe 

 
Wyposażenie gabinetu 

kosmetycznego 

Aparaty 

– definicja 
 
 
– przykład 
 

Narzędzia 

– definicja 
 

– przykład 

Bielizna zabiegowa 
 

– definicja 
 

– przykład 
 

Materiały zabiegowe 
 

– definicja 
 

– przykład 
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Zestaw odzieży ochronnej kosmetyczki składa się z …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Wykaz wyposażenia gabinetu kosmetycznego: 
krzesło z wysokim oparciem do wykonywania makijażu, taboret obrotowy, waciki, 
rękawiczki lateksowe, tampony, szafka na preparaty kosmetyczne, stolik zabiegowy, patyczki 
higieniczne, fartuch, lignina, maska na usta i nos. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z klasyfikacją sprzętu kosmetycznego (materiał nauczania 4.3.1.), 
2) podkreślić w tekście przykłady wyposażenia kosmetycznego należącego do mebli, 

materiałów higienicznych i bielizny ochronnej,  
3) porównać podkreślone nazwy z wykazem sprzętu kosmetycznego znajdującego się na 

karcie ćwiczenia, 
4) dokończyć zdania, 
5) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez innych uczniów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta pracy, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
                 Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) scharakteryzować grupy wyposażenia gabinetu kosmetycznego? 
2) zdefiniować aparaty, narzędzia, materiały zabiegowe, preparaty 
 kosmetyczne i materiały higieniczne? 
3) pogrupować sprzęt kosmetyczny? 
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4.4. Wyposażenie stanowiska pracy kosmetyczki 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Powierzchnia kabiny kosmetycznej powinna być duża, umożliwiająca osobie wykonującej 
zabieg swobodne poruszanie się oraz łatwy dostęp do aparatury. Na stanowisku kosmetyczki 
powinno znajdować się wyposażenie podstawowe oraz aparaty. Do wyposażenia 
podstawowego zalicza się:  
− fotel – obity łatwo zmywalnym materiałem, wyprofilowany anatomicznie oraz 

wyposażony w funkcje regulacji wysokości i pochylenia oparcia (ustawiony przodem do 
źródła światła), 

− stolik zabiegowy – potrzebny do gromadzenia preparatów, narzędzi, przyborów, 
akcesoriów i środków higienicznych niezbędnych do przeprowadzenia planowanego 
zabiegu kosmetycznego (usytuowany w zasięgu ręki kosmetyczki), 

− taboret obrotowy – dla kosmetyczki, wyposażony w funkcję regulacji wysokości 
siedziska, 

− stolik pomocniczy na kółkach – umożliwiający podłączenie aparatów i montaż lamp, 
− szafkę na preparaty kosmetyczne, 
− szafkę na czystą bieliznę zabiegową, 
− kosz na brudną bieliznę zabiegową,  
− zamykany kosz na śmieci z nożnym przyciskiem, 
− apteczkę pierwszej pomocy. 

 

    
a) b)       c) 

Rys. 1. Podstawowe wyposażenie gabinetu kosmetycznego: a) fotel z taboretem obrotowym 
b) stolik na aparaty c) stolik zabiegowy [3]. 

 

W wyposażeniu kabiny kosmetycznej powinny znajdować się następujące aparaty: 
− lampa bezcieniowa – umieszczona na statywie wyposażonym w funkcję regulacji 

wysokości i kąta pochylenia lampy, oświetla pole zabiegu (bez tworzenia cieni 
i odblasków na skórze), stosowana w pracy z lupą,  

− lampa – lupa na statywie, wyposażona w uchwyt do montażu na stoliku pomocniczym, 
szkło powiększające w obudowie oraz oświetlenie do spodu lupy, służy do 
diagnozowania stanu skóry klientki, 

− lampa typu Sollux – na ruchomym statywie umożliwiającym ustawienie lampy  
w dogodnej pozycji podczas naświetlania, wyposażona w filtry wykonane ze szkła 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
19 

uwiolowego: czerwony o działaniu rozgrzewającym oraz niebieski lub fioletowy 
o działaniu łagodzącym podrażnienia skóry, 

− wapozon – wyposażony w pojemnik na wodę( zioła, olejki do aromaterapii), grzałki oraz 
obrotowe ramię i dyszę, służy do nawilżania skóry twarzy oraz ozonoterapii, 

− galwan – wyposażony w przewód skręcony, przewód zakończony elektrodą blaszaną  
i dwoma uchwytami na wymienne elektrody oraz opaskę, służy do wykonywania 
galwanizacji skóry, 

− darsonwal – wyposażony w przewód skręcony i komplet pelot, służy do wykonywania 
masażu z wykorzystaniem prądu d’Arsonwala, 

− brushing – wyposażony w rączkę do mocowania szczotek oraz komplet szczotek, służy 
do złuszczania zrogowaciałego naskórka, 

− maska do jontoforezy stosowana razem z galwanem, służy do wprowadzania jonów  
w skórę i tkanki za pomocą prądu galwanicznego, 

− sterylizator do wyjaławiania narzędzi i bielizny zabiegowej. 
 

    
 

 

Rys. 2. Rodzaje lamp: a) lampa – lupa b) lampa bezcieniowa 
c) lampa Sollux [3]. 

 

b) Darsonwal 
 

c) Brushing 
a) Wapozon 
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d) Galwan         e) Maska do jontoforezy 
 

Rys. 3. Pozostałe wyposażenie gabinetu kosmetycznego [3]. 
 

Dodatkowe wyposażenie kabiny kosmetycznej mogą stanowić urządzenia i aparaty 
służące do przeprowadzania specjalistycznych zabiegów. Zabiegi takie mogą być 
wykonywane po odbyciu dodatkowych szkoleń. Do takich urządzeń zaliczyć należy aparat do 
elektrostymulacji stosowany do modelowania i wyszczuplania sylwetki, aparat do 
elektrokoagulacji – stosowany do zamykania popękanych naczynek krwionośnych.  

W kabinie kosmetycznej można przygotować stanowisko do wykonywania makijażu. 
Powinno być wyposażone w: 
− lustro w ramie o neutralnym kolorze – białym lub pastelowym (należy zadbać, aby  

w lustrze nie odbijało się źródło światła), 
− fotel do makijażu z wysokim oparciem, z zainstalowanym systemem regulacji wysokości 

siedziska, 
− stolik pomocniczy na preparaty. 
Istotnym elementem wyposażenia są materiały zabiegowe i narzędzia:  
− zestaw pędzli z naturalnego włosia, 
− gąbki do nakładania podkładu, 
− lusterko do makijażu z powiększającą wkładką, 
− pęseta do brwi, 
− szczoteczka do brwi, 
− zalotka, 
− temperówka do ostrzenia kredek, 
− pałeczki do korekt. 
 

 
 

Rys. 4. Zestaw pędzli do wykonywania makijażu [3]. 
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b) Strugaczki do temperowania konturówek 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Pęsety i zalotka 
Rys. 5. Pozostałe narzędzia do wykonywania makijażu [3]. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie jest podstawowe wyposażenie kabiny kosmetycznej.  
2. W jakie lampy powinna być wyposażona kabina kosmetyczna. 
3. Z jakich elementów składa się lampa: bezcieniowa, lupa oraz Sollux. 
4. Jakie aparaty kosmetyczne powinny znajdować się na stanowisku pracy kosmetyczki? 
5. W jakie elementy powinny być wyposażone następujące aparaty: wapozon, galwan, 

darsonwal? 
6. Jakie rodzaje sterylizatorów stosuje się do wyjaławiania narzędzi i bielizny zabiegowej? 
7. Jak powinno być wyposażone stanowisko do wykonywania makijażu?  
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 
 

 

 
 

Nazwa ……………………………………………… 
 
Opis………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Zastosowanie ………………………………………. 
……………………………………………………… 
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Nazwa ……………………………………………… 
 
Opis ………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Zastosowanie……………………………………..… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
 

 

 
Nazwa……………………………………………… 
 
Opis………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Zastosowanie ………………………………………. 
…………………………………………………….... 
……………………………………………………… 
 

 

  
 

 
Nazwa ……………………………………………… 
 
Opis ………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Zastosowanie ………………………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisami i zdjęciami wyposażenia stanowiska pracy kosmetyczki 
(materiał nauczania 4.4.1.), 

2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczeń, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Z wykazu sprzętu kosmetycznego wybierz wyposażenie, które powinno znajdować się na 

wskazanych stanowiskach pracy. Nazwy wpisz do tabeli. 
 

Stanowisko pracy 
 Podstawowe wyposażenie 

 
 

Kabina kosmetyczna 
 
 

 

 
 

Stanowisko wizażystki 
 

 

 
Wykaz sprzętu kosmetycznego: 
taboret obrotowy, stolik zabiegowy, aparat do masażu wibracyjnego, stolik pomocniczy na 
kółkach, szafka na preparaty i akcesoria kosmetyczne, temperówki, frezarka, szafka na czystą 
bieliznę zabiegową, fotel z wysokim oparciem, kosz na brudną bieliznę zabiegową, kosz na 
śmieci, stolik do manicure, apteczka pierwszej pomocy, szczoteczka do brwi, szafka na 
narzędzia i preparaty, dwa taborety obrotowe, fotel kosmetyczny, stolik pomocniczy, pilniki, 
lusterko z powiększającą wkładką, zalotka, fotel do pedicure, pęseta, pędzle i gąbki, 
podnóżek, duże lustro, taboret, aparat do masażu podciśnieniowego, pęseta, sterylizator. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wyposażeniem stanowiska pracy (materiał nauczania 4.4.1), 
2) dokonać selekcji sprzętu ujętego w wykazie pod kątem wyposażenia kabiny 

kosmetycznej i stanowiska wizażystki, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami przygotowanymi przez innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy 

– tabela do uzupełnienia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Uzupełnij tabelę. 

 
Nazwa Sprzęt  Opis  

 
 
 
 
 
 
 
………………………… 

 

 
 

 
Umieszczona na statywie 
wyposażonym w funkcję 
regulacji wysokości i kąta 
pochylenia lampy, oświetla 
pole zabiegu bez tworzenia 
cieni i odblasków na skórze, 
stosowana w pracy z lupą,  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lampa typ Sollux 

 

 
 

 
………………………………. 
………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
 
 
………………………….. 

 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
……………………………… 
……………………………… 
 

 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
25 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisami i zdjęciami lamp stanowiących podstawowe wyposażenie kabiny 
kosmetycznej (materiał nauczania 4.4.1.), 

2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać wypełnioną tabelę z tabelami opracowanymi przez innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczeń, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
                Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) określić podstawowe wyposażenie kabiny kosmetycznej? 
2) scharakteryzować lampy kosmetyczne? 
3) wskazać zastosowanie lamp kosmetycznych? 
4) określić elementy wyposażenia aparatów znajdujących się 

w kabinie kosmetycznej? 
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4.5. Wyposażenie stanowiska pracy do wykonywania manicure 
i pedicure 

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Stanowisko do wykonywania manicure powinno być wyposażone w stolik do manicure, 
lampę z regulacją wysokości źródła światła, dwa fotele obrotowe z hydraulicznym systemem 
regulacji wysokości (jeden dla klienta, drugi dla osoby wykonującej zabieg), szafkę 
na narzędzia i preparaty oraz apteczkę pierwszej pomocy.  

 

 
 

Rys. 6. Stanowisko pracy manicurzystki [3]. 
Pomieszczenie do wykonywania pedicure powinno być wydzielone, aby klient nie 

odczuwał dyskomfortu w czasie trwania zabiegu. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy 
pedicurzystki to: fotel do pedicure, taboret dla osoby wykonującej zabieg, podnóżek do 
podtrzymywania nóg klienta, szafka na narzędzia i preparaty, aparat do masażu wibracyjnego 
i podciśnieniowego, frezarka do pedicure z zestawem frezów, brodzik.  

 

 
 
Rys. 7. Fotel do pedicure.   Rys. 8. Brodzik. 
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Rys. 9. Aparaty do masażu wibracyjnego (suchego i mokrego) [3]. 

 

  
 

  
 

Rys. 10. Frezarka z zestawem frezów [3]. 
 

Podstawowy zestaw narzędzi do manicure i pedicure to: 
− cęgi do paznokci, cążki do skórek, gilotynki oraz kopytka metalowe - wykonane 

z wysokogatunkowej, nierdzewnej stali o wyprofilowanych ostrzach, o różnej długość 
rączki i ostrza (odpowiedni komfort pracy),  

− pilniki do paznokci: o fakturze grubo-, średnio- i drobnoziarnistej, wykonane 
z tworzywa sztucznego, 

− polerki: trój-lub czterostronne, w kształcie bloków, o fakturze grubo-, średnio-  
i drobnoziarnistej, 

− drewniane patyczki do odsuwania i podważania skórek (nie rysują płytki paznokcia)  
− hebelek do ścinania zgrubiałego naskórka potocznie zwany „Omegą” (obecnie 

zastępowany frezarkami), 
− tarki – jedno – lub dwustronne, o fakturze średnio – i drobnoziarnistej, służą 

do wygładzania partii skóry stóp po usunięciu zrogowaciałego naskórka, 
− separatory i kapcie do wykonywania pedicure (bielizna zabiegowa). 

 

   
a) cęgi do paznokci     b) cęgi do wrastających paznokci c) cążki do skórek paznokci 

 
Rys. 10. Rodzaje cęgów [3]. 
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Rys. 11. Kopytka metalowe [3]. 

 
 

          
 

Pilniki        Polerki      Bloki polerskie 
 
 

      
 
Tarki do wygładzania skóry          Hebelek (Omega) 

 
Rys. 12. Narzędzia do wygładzania [3]. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak powinno być wyposażone stanowiska do wykonywania manicure? 
2. Jak powinno być wyposażone stanowisko pedicurzystki? 
3. Jakie narzędzia służą do wykonywania manicure i pedicure? 
4. Jakie aparaty powinny znajdować się na stanowisku pedicurzystki? 

 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Z wykazu sprzętu kosmetycznego wybierz wyposażenie, które powinno znajdować się na 
wskazanych stanowiskach pracy. Nazwy wpisz do tabeli. 
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Stanowisko pracy 

 

 
Podstawowe wyposażenie 

 
 
Stanowisko manicurzystki 
 

 

 
 

Stanowisko pedicurzystki 
 

 
 
 
 
 

 
Wykaz sprzętu kosmetycznego: 
taboret obrotowy, stolik zabiegowy, aparat do masażu wibracyjnego, stolik pomocniczy na 
kółkach, szafka na preparaty kosmetyczne, frezarka, szafka na czystą bieliznę zabiegową, 
fotel z wysokim oparciem, cążki do skórek, kosz na śmieci, stolik do manicure, apteczka 
pierwszej pomocy, szafka na narzędzia i preparaty, dwa taborety obrotowe, fotel 
kosmetyczny, cęgi do paznokci, pilniki, lusterko z powiększającą wkładką, fotel do pedicure, 
pęseta, pędzle i gąbki, podnóżek, duże lustro, taboret, aparat do masażu podciśnieniowego, 
aparat do masażu wibracyjnego, sterylizator, polerki, omega. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wyposażeniem stanowiska pracy manicurzystki i pedicurzystki (materiał 
nauczania 4.5.1), 

2) podkreślić w tekście wyposażenie stanowisk do wykonywania manicure i pedicure,  
3) dokonać selekcji sprzętu ujętego w wykazie pod kątem wyposażenia stanowisk pracy do 

wykonywania manicure i pedicure, 
4) uzupełnić tabelę, 
5) porównać swoją tabelę z tabelami przygotowanymi przez innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− karta ćwiczeń, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tabelę. 
 

Nazwa Narzędzia Opis 
 
 

 
Cęgi  

do wrastających 
paznokci 

 

  

 
 
………………………………………... 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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………………….. 

 

  
 

 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
 
 
………………….. 

 

   

 
Wykonane ze stali nierdzewnej, mają 
ergonomiczny kształt, wyprofilowane 
ostrze, służą do wycinania skórek 

 
 
 
 

Pilniki 

 

  
 

 
 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem narzędzi niezbędnych do wykonania manicure i pedicure 
(materiał nauczania 4.5.1.), 

2) podkreślić w tekście opisy: cęgów do wrastających paznokci, bloków polerskich, cążków 
do skórek oraz pilników, 

3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− karta ćwiczeń, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Przygotuj stanowisko pracy manicurzystki zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem wyposażenia stanowiska pracy manicurzystki (materiał nauczania 
4.5.1.), 

2) zapoznać się ze sprzętem kosmetycznym (ustawionym w miejscu wskazanym przez 
nauczyciela),  
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3) wybrać sprzęt kosmetyczny stanowiący podstawowe wyposażenie stanowiska  
do wykonywania manicure, 

4) zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia na stanowisku 
pracy, 

5) ustawić sprzęt kosmetyczny na stanowisku do wykonywania manicure (wskazanym przez 
nauczyciela), 

6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– fotel do pedicure, 
– trzy taborety obrotowe, 
– stolik do manicure, 
– zestaw narzędzi do manicure, 
– zestaw narzędzi do pedicure, 
– zestaw bielizny zabiegowej do pedicure, 
– lampa do manicure, 
– frezarka z zestawem frezów, 
– aparat do masażu wibracyjnego lub podciśnieniowego, 
– podnóżek, 
– dwie szafki na narzędzia i preparaty, 
– dwie apteczki pierwszej pomocy, 
– galwan, 
– maska do jontoforezy, 
– miski – nerki, 
– pędzle do rozrabiania masek, 
– dwa sterylizatory. 
 
Ćwiczenie 4 

Przygotuj stanowisko pracy pedicurzystki zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem wyposażenia stanowiska do wykonywania pedicure (materiał 
nauczania 4.5.1.), 

2) zapoznać się ze sprzętem kosmetycznym (ustawionym w miejscu wskazanym przez 
nauczyciela),  

3) wybrać aparaty i narzędzia kosmetyczne stanowiące podstawowe wyposażenie 
stanowiska do wykonywania pedicure, 

4) zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia na stanowisku 
pracy, 

5) ustawić aparaty i narzędzia na stanowisku pracy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− fotel do pedicure, 
− trzy taborety obrotowe, 
− stolik do manicure, 
− zestaw narzędzi do manicure, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
32 

− zestaw narzędzi do pedicure, 
− zestaw bielizny zabiegowej do pedicure, 
− lampa do manicure, 
− frezarka z zestawem frezów, 
− aparat do masażu wibracyjnego lub podciśnieniowego, 
− podnóżek, 
− dwie szafki na narzędzia i preparaty, 
− dwie apteczki pierwszej pomocy, 
− galwan, 
− maska do jontoforezy, 
− miski – nerki, 
− pędzle do rozrabiania masek, 
− dwa sterylizatory. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
               Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) scharakteryzować podstawowe wyposażenie  

stanowiska manicurzystki? 
2) scharakteryzować podstawowe wyposażenie stanowiska  

do wykonywania pedicure?  
3) scharakteryzować narzędzia do wykonywania manicure  

i pedicure?  
4) scharakteryzować aparaty, które powinny znajdować  

się na stanowisku do wykonywania pedicure?  
5) zorganizować stanowisko pracy manicurzystki i pedicurzystki 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy?  
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4.6. Aseptyka i antyseptyka w pracy kosmetyczki 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Pojęcia: aseptyka i antyseptyka kojarzą się na ogół z pracą służby zdrowia, nie mogą one 
być obce kosmetyczce. W dobie ogromnego zagrożenia chorobami skóry, chorobami 
przenoszonymi drogą przerwania ciągłości tkanek, którymi można się zarazić w sposób 
bezpośredni i pośredni poprzez używane przedmioty – we wszystkich gabinetach, w których 
mogłoby dojść do takich zakażeń konieczne stało się wprowadzenie zasad postępowania 
przeciwbakteryjnego i bezbakteryjnego.  

Postępowanie bezbakteryjne, na które składa się zespół czynności mających na celu 
niedopuszczenie do zakażenia naturalnie jałowych tkanek czy płynów ustrojowych oraz 
posługiwanie się jałowymi narzędziami i materiałami to aseptyka. Przez działanie aseptyczne 
należy rozumieć posługiwanie się sprzętem i materiałami jałowymi to znaczy pozbawionymi 
bakterii i ich zarodników. Postępowanie antyseptyczne, czyli odkażanie, polega na działaniu 
środków chemicznych na strukturę lub metabolizm drobnoustrojów w wyniku, czego ich 
procesy życiowe ulegają zahamowaniu. Antyseptyki działają głównie bakteriostatycznie. 
W postępowaniu antyseptycznym i aseptycznym najistotniejszą rolę odgrywają obecnie dwa 
procesy: dezynfekcja i sterylizacja. 
 Dezynfekcja to proces polegający na obniżeniu ilości organizmów chorobotwórczych do 
poziomu, który nie zagraża zdrowiu człowieka i jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu 
się chorób. Musi być prowadzona na bieżąco. Zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznych sprzęt i narzędzia należy poddawać dezynfekcji bezpośrednio po 
wykonaniu zabiegu, a przed myciem, suszeniem i ewentualną sterylizacją. Wykaz środków 
dezynfekcyjnych aktualnie dopuszczonych do stosowania w Polsce musi mieć pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie obowiązuje publikacja pt: Preparaty 
dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej – Informacja VII. 
Mimo, że mówi ona o zakładach medycznych, to te same środki dezynfekcyjne są również 
stosowane w zakładach kosmetycznych. Wszystkie opublikowane środki mają zakres 
działania obejmujący: bakterie [B], wirusy [V], grzyby [F], a większość również działa na 
prątki [TBC].  
W gabinetach kosmetycznych należy przestrzegać następujących zasad dezynfekcji: 
− do przygotowania roztworów roboczych stosować specjalne zamykane wanny 

dezynfekcyjne o podwójnym, perforowanym dnie,  
− używać tylko środków dopuszczonych do stosowania przez PZH, 
− podczas przygotowywania roztworów używać maseczki twarzowej i rękawic 

ochronnych, 
− postępować zgodnie z zaleceniami producenta przy wyborze prawidłowego stężenia 

środka dostosowanego do rodzaju dezynfekowanego sprzętu, 
− określać stechiometryczne ilości koncentratu substancji aktywnej i wody destylowanej 

przy sporządzaniu roztworu roboczego o określonym stężeniu, 
− wymianę roztworu na nowy po każdym dniu używania, 
− nie wolno skracać czasu dezynfekcji, 
− bardzo precyzyjnie odmierzać substancję aktywną, 
− dodanie aktywatora w większości środków zwiększa zakres (spektrum) działania i skraca 

czas dezynfekcji, 
− narzędzia włożone do płynu dezynfekcyjnego muszą być w całości w nim zanurzone, 
− na wannie dezynfekcyjnej powinna być data sporządzenia roztworu i podpis osoby 

odpowiedzialnej, 
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− środki do dezynfekcji przechowywać w wydzielonym, zamkniętym miejscu, 
− zmieniać używane środki dezynfekcyjne co 3 miesiące, co zapobiega tworzeniu 

szczepów opornych na działanie tego środka. 
 

 
 

Rys. 13. Wanna dezynfekcyjna [3]. 
 
Sporządzenie roztworu środka do dezynfekcji wymaga znajomości podstawowych 

obliczeń z zakresu rozcieńczania roztworów. Żeby określić ilość rozpuszczalnika (wody) 
i ilość substancji rozpuszczonej (koncentratu środka do dezynfekcji), potrzebnych 
do otrzymania roztworu o ściśle określonym stężeniu, stosuje się tzw. schemat krzyżowy:  

 

 
Gdzie: 
Cp1 – stężenie procentowe koncentratu środka do dezynfekcji, 
Cp2 – stężenie procentowe wody (przyjąć, że Cp2 = 0 %), 
Cpx – stężenie procentowe użytkowego roztworu środka do dezynfekcji.  
 
Przykład  
Ile cm3 koncentratu środka do dezynfekcji o stężeniu 20% i ile wody destylowanej należy 
zmieszać, aby otrzymać 250 cm3 roztworu o stężeniu 2%? 
Rozwiązanie: 
Cp1 = 20% V1 = ? 
Cp2 = 0% V2 = ? 
Cp3 = 2% 
 

Cp1 

Cp2 

Cpx 

Cpx – Cp2 
Jednostek wag. roztworu Cp1 

Cp1 – Cpx 
Jednostek wag. roztworu Cp2 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
35 

 
Ze schematu krzyżowego wynika, że koncentrat i wodę należy zmieszać w stosunku 1: 9, 

czyli 25cm3 koncentratu i 225cm3 wody. 
 

Narzędzia i sprzęt, które miały kontakt z nieuszkodzoną skórą klienta mogą być tylko 
zdezynfekowane, umyte i wysuszone, natomiast te, które miały kontakt z uszkodzoną skórą 
bądź z błonami śluzowymi muszą być zdezynfekowane, umyte, osuszone i wysterylizowane. 

Sterylizacja odbywa się w autoklawach lub sterylizatorach na gorące powietrze. Każdy 
zakład kosmetyczny powinien dysponować takim urządzeniem. Zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej jest to wyposażenie standardowe. Wykonując sterylizację należy zwrócić uwagę 
przede wszystkim na instrukcje producenta dotyczące ustawienia parametrów sterylizacji, na 
stosowanie testów, na przechowywanie wysterylizowanego sprzętu. Dezynfekcja nie 
zastępuje sterylizacji, są to dwa niezależne procesy, ale dezynfekcja musi poprzedzić 
sterylizację wtedy dopiero możemy mówić o jałowości.  

 

   
 

a) Autoklaw b) Sterylizator    c) Sterylizator kulkowyna podczerwień 
 

 
c) Zgrzewarka i worki do przechowywania 

  
Rys. 14. Narzędzia używane do sterylizacji [3]. 

 

20% 

2% 
 

0% 

2 – 0 = 2 

20 – 2 = 18  
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Działaniom aseptycznym i antyseptycznym w gabinecie kosmetycznym powinno towarzyszyć 
następujące postępowanie: 
− do zabiegów należy najlepiej używać jednorazowej bielizny, szczególnie te jej elementy, 

które bezpośrednio stykają się ze skórą klientki, 
− przy każdym stanowisku powinny być umywalki, mydło i środek dezynfekcyjny tylko 

w specjalnych dozownikach oraz ręczniki jednorazowe, papierowe, 
− przed i po każdym zabiegu myć higienicznie ręce i stosować środek dezynfekujący, po 

którym nie wolno wycierać rąk, 
− do zabiegów mogących naruszyć ciągłość skóry stosować tylko jednorazowy, jałowy 

sprzęt lub sterylizować go po każdym użyciu, 
− należy często dezynfekować blaty i inne powierzchnie znajdujące się w gabinecie, 
− stosować odzież i obuwie ochronne, 
− przestrzegać procedur wykonywanych zabiegów, 
− znać i stosować zalecenia sanitarno – higieniczne. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest aseptyka? 
2. Co to jest antyseptyka? 
3. Na czym polega dezynfekcja? 
4. Kiedy stosujemy sterylizację? 
5. Jakie znasz zasady dezynfekcji stosowane w gabinecie kosmetycznym? 
6. Jak przygotować roztwór użytkowy środka do dezynfekcji? 

 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Poniższe zwroty podporządkuj do odpowiedniej kolumny tabeli. 
 
 Działania aseptyczne 
 

 Działania antyseptyczne 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Warianty wyboru: 
używanie jałowych rękawiczek, segregacja odpadów, mycie higieniczne rąk, dezynfekcja, 
stosowanie wyjałowionego w autoklawach sprzętu, sprzątanie pomieszczeń, stosowanie 
ubioru ochronnego, zmiana bielizny zabiegowej po każdej klientce, używanie jednorazowego 
sterylnego sprzętu do zabiegów mogących naruszać ciągłość tkanek. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy 
kosmetyczki (materiał nauczania 4.6.1.), 

2) dokonać analizy podanych pojęć, 
3) wpisać pojęcia do odpowiednich rubryk,  
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta pracy, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 

Przygotuj 500cm3 roztworu środka dezynfekcyjnego o stężeniu 5%, mając do dyspozycji 
koncentrat substancji aktywnej o stężeniu 30% i wodę destylowaną.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem sporządzania roztworu użytkowego środka dezynfekcyjnego 
(materiał nauczania 4.6.1.), 

2) określić ilość koncentratu i ilość wody destylowanej potrzebne do sporządzenia roztworu 
użytkowego o wskazanym stężeniu, 

3) przygotować etykietę na wannę dezynfekcyjną, 
4) założyć rękawice ochronne i maseczkę twarzową, 
5) przygotować roztwór użytkowy (w wannie dezynfekcyjnej),  
6) zamknąć wannę dezynfekcyjną. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– wanna dezynfekcyjna, 
– koncentrat środka do dezynfekcji, 
– woda destylowana, 
– miarka (cylinder miarowy), 
– rękawice ochronne, 
– maseczka twarzowa, 
– kalkulator, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 

 
1) zdefiniować pojęcia: aseptyka i antyseptyka?  
2) scharakteryzować zasady dezynfekcji?  
3) określić znaczenie dezynfekcji i sterylizacji w pracy kosmetyczki?  
4) rozróżnić postępowanie aseptyczne od antyseptycznego?  
5) przygotować roztwór środka dezynfekcyjnego  

odpowiednim stężeniu?  
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4.7. Higiena osobista kosmetyczki 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Kosmetyczka jest wizytówką swojego zawodu pod względem higieny i czystości, a więc 
powinna zawsze w swojej pracy i w życiu codziennym stosować zasady higieny osobistej. 
Higiena osobista odnosi się w praktycznym rozumieniu do dbałości o organizm człowieka, 
jego wygląd, czystość ciała, bielizny i ubrań. Jest ona podstawą zdrowia człowieka i dobrego 
samopoczucia. Elementy higieny osobistej to: higiena skóry, włosów, oczu, jamy ustnej, 
dłoni, stóp, paznokci i ubioru.  
Higiena skóry 

Skóra człowieka spełnia wiele różnorakich funkcji. Pełni rolę ochronną broniąc organizm 
przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Chroni przed wnikaniem drobnoustrojów 
z otoczenia, przed wysychaniem tkanek leżących pod nią, przed promieniowaniem, 
działaniem substancji chemicznych, innymi czynnikami fizycznymi, biologicznymi 
i chemicznymi. Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej, pod którą leży tkanka 
podskórna. Naskórek składa się z pięciu warstw, jest tkanką nabłonkową – nabłonkiem 
wielowarstwowym płaskim. Ma on szczególną właściwość polegającą na ciągłym odnawianiu 
dzięki działaniu warstwy rozrodczej (podstawnej). Warstwa rogowaciejąca ciągle ulega 
złuszczaniu. Komórki zrogowaciałego naskórka, pot i łój w połączeniu z kurzem, tworzą 
substancję dającą nieprzyjemny zapach ciała u osób nie dbających o swoją higienę osobistą. 
Codzienne mycie całego ciała pozwala na usuwanie warstwy zrogowaciałego naskórka, potu, 
łoju i kurzu, dzięki czemu nie tylko skóra ładnie pachnie, ale przede wszystkim może 
oddychać i pozbyć się drobnoustrojów, które w ciągu dnia osadzają się na niej i które mogą 
być przyczyną chorób. 

Podstawowymi metodami mycia ciała są natrysk i kąpiel w wannie. Każda z tych metod 
ma swoich zwolenników i przeciwników, ma swoje plusy i minusy. Kąpiąc się w wannie 
można np.: poprzez dodanie olejków, soli czy płynów do kąpieli dodatkowo zrelaksować się 
czy uspokoić. Kąpiąc się pod prysznicem skraca się czas kąpieli, przez co skóra nie jest 
narażona na macerację, a bieżąca woda usuwa w sposób trwały wszelkie zanieczyszczenia nie 
niszcząc barier ochronnych skóry. W oczyszczaniu skóry pomaga masaż skóry myjką, dzięki 
której pobudzane jest krążenie oraz dokładniej oczyszczana skóra. Najlepiej kąpać się 
w wodzie o temperaturze ok.34 – 38ºC, nie przesadzać ze środkami dodawanymi do kąpieli 
i używać mydeł o pH neutralnym dla skóry. Ważne jest również używanie własnego ręcznika, 
który trzeba regularnie zmieniać i prać w wysokiej temperaturze – przynajmniej 60ºC. Skóra 
oprócz mycia wymaga również stosowania właściwej pielęgnacji dobranej do jej rodzaju 
i występujących problemów. Kosmetyczka musi jednak zawsze pamiętać, że stosując 
jakiekolwiek kremy, maseczki, balsamy czy inne kosmetyki najpierw musi zadbać, aby skóra 
była czysta. Dawne powiedzenie, że żaden kosmetyk nie zastąpi wody i mydła jest nadal 
aktualne. Pomagając swoim klientkom w pielęgnacji ciała sama kosmetyczka powinna być 
przykładem dbałości o czystość swojej skóry. 
Higiena włosów 

Obecnie nie można określić jak często należy myć włosy. Zasada podaje, że włosy myje 
się wtedy, gdy są brudne. Częstość mycia włosów uzależniona jest od ich rodzaju, aktywności 
fizycznej człowieka, warunków środowiskowych, ewentualnych zaburzeń w pracy 
organizmu. Przeciętnie w optymalnych warunkach otoczenia i zdrowia należy myć włosy 
przynajmniej, co 6 – 7 dni. Natomiast u osób o skłonnościach do przetłuszczania się włosów, 
szczególnie wykonujących pracę fizyczną może być konieczne mycie głowy nawet, co 2 – 3 
dni. Ważne jest, aby do tego celu używać szamponów do określonego rodzaju włosów, po 
umyciu dokładnie spłukać jego resztki. Włosy należy osuszyć ręcznikiem poprzez dotyk, 
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pozwolić im wyschnąć samoistnie, a tylko w razie konieczności suszyć suszarką. Oprócz 
mycia inne podstawowe zabiegi higieniczne włosów to: czesanie i szczotkowanie, zabiegi 
pielęgnacyjne, odżywcze i regeneracyjne oraz strzyżenie. Na prawidłowy stan włosów 
wpływa również właściwe odżywianie i ochrona ich przed szkodliwym działaniem 
czynników środowiskowych. 
Higiena oczu 

Jednym z podstawowych zmysłów, jakie wykorzystuje w swojej pracy kosmetyczka jest 
wzrok. Dobre widzenie pozwala nie tylko precyzyjnie wykonać zabieg, ale również 
zadecydować albo doradzić klientce w zakresie doboru barw np.: przy wykonywaniu 
makijażu. Dzięki narządowi wzroku odbiera się ok. 80% wrażeń, dlatego utrzymanie 
w zdrowiu tego narządu jest ważne nie tylko dla wykonywania pracy zawodowej, ale również 
w życiu codziennym. Jednym z najistotniejszych czynników pozwalających na utrzymanie 
wzroku w dobrym stanie jest prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy, szczególnie podczas 
wykonywania precyzyjnych zabiegów. Oświetlenie nie może być ani za jasne ani za ciemne. 
Prawidłowe oświetlenie powinno pochodzić z dwóch źródeł: ogólnego, które oświetla cały 
salon i punktowego - skupiającego się na stanowisku pracy. Jeśli tylko jest to możliwe należy 
wykorzystywać światło naturalne – słoneczne, które najbardziej sprzyja higienie narządu 
wzroku. Należy pamiętać, aby promienie słoneczne nie oślepiały świecąc prosto w oczy. Nie 
wolno zapominać o szczególnie szkodliwym zjawisku olśnienia, które może powstać wtedy, 
jeśli źle umieszczone źródła światła sztucznego odbijając się od luster w salonie działają 
bezpośrednio na oczy kosmetyczki. Wykonując pracę powinna zaplanować, co jakiś czas 
ćwiczenia oczu, które polegają na patrzeniu w różnych kierunkach, skupianiu wzroku na 
przedmiotach znajdujących raz blisko, raz daleko, szczególnie, jeśli jest to przedmiot koloru 
zielonego czy po prostu przymknięciu na krótki czas zmęczonych oczu. Mówiąc o higienie 
oczu należy również zwrócić uwagę na zapobieganie szkodliwemu działaniu substancji 
chemicznych np.: kosmetyków w aerozolu czy środków dezynfekcyjnych. Nie mogą być one 
rozpylane zbyt blisko oczu, a w przypadku przygotowywania roztworów dezynfekcyjnych 
wskazane jest stosowanie okularów ochronnych. 
Higiena zębów i jamy ustnej 

W pracy kosmetyczki często istnieje konieczność nachylenia się nad klientem, 
wykonania czynności w bliskiej odległości, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze miała ona 
świeży oddech i przyjemny zapach z ust, nie narażający klienta na nieprzyjemne wrażenia. 
Podstawą tego jest mycie zębów i płukanie jamy ustnej. Czynność tę powinno się wykonywać 
przynajmniej 2 razy dziennie: rano i wieczorem, a najlepiej po każdym posiłku. Należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− szczotka do zębów powinna być wykonana ze sztucznego włosia o twardości 

dostosowanej do upodobań użytkownika, 
− szczotka powinna być zmieniana co 1,5 – 2 miesiące ze względu na możliwość rozwoju 

w niej bakterii, 
− zęby należy myć dokładnie, nie śpiesząc się, zarówno ich powierzchnie od wewnątrz jak 

i od zewnątrz, z góry na dół,  
− używając szczotek mechanicznych należy stosować te same zasady, 
− używać dobrze dobranej, profilaktycznej pasty do zębów,  
− myć również język, 
− stosować nić dentystyczną, 
− w razie brzydkiego zapachu z ust mimo prawidłowej higieny – należy zwrócić się  

do lekarza, ponieważ przyczyną tego problemu może być np.: choroba przewodu 
pokarmowego. 
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Higiena rąk i paznokci 
Celem higieny rąk i paznokci jest ich czystość oraz przyjemny wygląd. Ręce i paznokcie 

to wizytówka kosmetyczki. Muszą one być zdrowe, czyste i zadbane. Warunkiem utrzymania 
higieny jest zdrowa, nieuszkodzona skóra, dlatego konieczna jest ochrona nie tylko w pracy, 
ale również poza czynnościami zawodowymi. Kosmetyczka pracuje rękoma, dotyka skóry 
klientki, przy niewłaściwym postępowaniu może przenieść na nich wiele chorób: 
wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych czy innych i to nie tylko na klientkę, ale na siebie 
samą czy inne klientki. Najprostszą formą zapobieżenia tym chorobom jest systematyczne 
mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym zabiegu oraz w uzasadnionych sytuacjach 
stosowanie rękawiczek ochronnych Obecnie w każdym zakładzie kosmetycznym są 
umywalki zaopatrzone w mydło w płynie i środek do dezynfekcji rąk w pojemnikach, 
zamontowane na stałe na ścianie oraz jednorazowe ręczniki do wycierania rąk. Zbyt częste 
mycie może być przyczyną uszkodzenia naskórka. Aby temu zapobiec należy stosować 
preparaty o delikatnej recepturze z pH zbliżonym do 5,5, zawierające w swoim składzie np.: 
alantoinę czy glicerynę, a więc preparaty o działaniu łagodzącym i ochronnym. Pamiętać 
należy, że po zastosowaniu preparatu do dezynfekcji rąk nie wolno wytrzeć płynu, ale 
pozwolić, aby wysechł. Do zabiegów kosmetyczka musi używać jednorazowych rękawiczek 
ochronnych, które powinny być zmieniane do każdej klientki i stosowane tylko wtedy, kiedy 
są one potrzebne. Przed i po użyciu rękawiczek ręce powinny być również umyte. 
Niedopuszczalne jest „oszczędzanie” na rękawiczkach – muszą być one stosowane 
rzeczywiście jednorazowo i zawsze wtedy, kiedy są potrzebne. Po zakończonym zabiegu 
warto również pamiętać o kosmetykach pielęgnacyjnych czy masażu własnych rąk nie tylko 
klientki. Mówiąc o rękach nie sposób nie wspomnieć o paznokciach. Pod nimi mogą skrywać 
się niezauważalne dla oczu drobnoustroje, kurz i brud. Dlatego kosmetyczka powinna dbać, 
aby jej paznokcie były estetyczne, krótko obcięte, starannie oczyszczone i równe, aby 
uchronić klientkę przed możliwością zadrapania. Takie paznokcie pozwolą również na 
dokładniejsze ich mycie i ułatwią wykonanie wielu, szczególnie precyzyjnych zabiegów 
kosmetycznych. 
Higiena stóp 

Celem higieny stóp jest zachowanie zdrowia kończyn dolnych i przeciwdziałanie 
deformacjom. Praca kosmetyczki wymaga długotrwałego siedzenia lub stania, co związane 
jest z ich szczególnym obciążeniem. Ważną sprawą jest używanie w pracy obuwia, które nie 
męczy stóp i zapobiega ewentualnym chorobom. Kosmetyczka powinna pracować w butach 
najlepiej na 2 – 3cm obcasie (klinie), wygodnych, z tworzywa naturalnego (skóra, płótno), 
z zakrytą przednią częścią butów. Powinny być one używane tylko w salonie kosmetycznym. 
Dbając o swoje stopy należy stosować codzienne ich mycie, regularnie obcinać paznokcie, 
moczyć stopy po całym dniu pracy w wodzie z dodatkiem soli do pielęgnacji stóp, usuwać 
nadmiar naskórka szczególnie na piętach, stosować kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
wykonywać relaksacyjny masaż. 
Higiena ubioru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 roku kosmetyczka 
zobowiązana jest do noszenia w pracy czystej odzieży ochronnej, wykonanej z materiałów 
umożliwiających jej dezynfekcję. Odzież ochronna chroni pracownika zarówno przed 
drobnoustrojami pochodzącymi od klienta jak i również stanowi barierę między ciałem lub 
ubiorem prywatnym pracownika, chroniąc przez to klienta przed drobnoustrojami bytującymi 
na ciele pracownika. 
Odzież ochronna musi:  
– być w stanie czystości dostosowanym do wykonywanych czynności, 
– całkowicie przykrywać odzież spodnią, 
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– w razie zabrudzenia krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem – powinna być 
poddawana dezynfekcji, 

– powinna być dostosowana do prania w temperaturze powyżej 65ºC, 
– być przewiewna i wygodna, 
– o kolorystyce pasującej do kolorystyki wnętrza salonu.  
Ubiór kosmetyczki w pracy nie powinien krępować ruchów i powodować zbyt silnego 
pocenia się. Powinien być czysty, schludny i estetyczny. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znaczenie ma dla Ciebie higiena osobista? 
2. Jakie znasz elementy higieny osobistej? 
3. Jaki wpływ na skórę ma codzienne mycie? 
4. Na czym polega higiena włosów? 
5. Jakie wymogi powinno spełniać oświetlenie w salonie kosmetycznym? 
6. Jakie zasady obowiązują przy higienie jamy ustnej? 
7. Jakie wymogi higieniczne dotyczą rąk i paznokci kosmetyczki? 
8. Jaki jest cel higieny stóp? 
9. Jakie wymogi powinna spełniać odzież ochronna kosmetyczki? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie własnych doświadczeń i analizy materiału zawartego w rozdziale 4.7.1 
opracuj wskazówki higieniczne dla kosmetyczki uwzględniając hierarchię ich ważności. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem zasad higieny osobistej (materiał nauczania 4.7.1.), 
2) przeanalizować sobie jak Ty w swoim życiu przestrzegasz zasad higieny osobistej, 
3) dokonać analizy opisu zawartego w materiale nauczania z własnymi przemyśleniami, 
4) określić najważniejsze wskazówki higieniczne dla kosmetyczki, 
5) wypisać wskazówki zgodnie z Twoją hierarchią ważności, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– biały karton i ciemny flamaster, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wyjaśnij, dlaczego odzież ochronna powinna: 
 
1) całkowicie przykrywać odzież spodnią - …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
2) móc być poddawana działaniu środków dezynfekcyjnych………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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3) być prana w wysokich temperaturach (powyżej 65ºC)……………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
4) być przewiewna i wygodna…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
5) być dostosowana do kolorystyki gabinetu………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem zasad higieny osobistej (materiał nauczania 4.7.1.), 
2) dokonać analizy opisu zawartego w materiale nauczania z własnymi przemyśleniami,  
3) wpisać właściwe odpowiedzi do karty,  
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– karta ćwiczeń, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak  Nie 
1) scharakteryzować czym zajmuje się higiena osobista? 
2) wyszczególnić elementy higieny osobistej? 
3) scharakteryzować higienę włosów? 
4) określić zasady utrzymania czystości jamy ustnej? 
5) opisać wymagania higieniczne dotyczące rąk i paznokci  

kosmetyczki? 
6) wyszczególnić najistotniejsze elementy higieny stóp?  
7) scharakteryzować wymogi dotyczące odzieży ochronnej?  
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących organizacji pracy w gabinecie kosmetycznym. 

Zadania: 1 – 11 i 16, 18, 19 są to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź 
jest prawidłowa; zadania: 12, 13, 15 i 18 to zadania z luką, w zadaniach: 14, 17 i 20 
należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź X (w przypadku 

pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie 
zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy, 
− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 

na później. Wróć do niego, gdy rozwiążesz pozostałe zadania. Na rozwiązanie testu masz 
30 min. 

Powodzenia 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Aseptyka jest to postępowanie 

a) mające na celu niszczenie bakterii, 
b) bezbakteryjne, 
c) dezynfekcyjne, 
d) mające na celu likwidację drobnoustrojów chorobotwórczych. 

 
2. Mikroklimat w gabinecie kosmetycznym cechują takie parametry fizyczne jak:  

a) przewiewność, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, 
b) nasłonecznienie, wilgotność, przewiewność, 
c) wilgotność, temperatura, ruch powietrza, 
d) wilgotność, przewiewność, ciśnienie atmosferyczne. 

 
3. Proces polegający na obniżeniu ilości organizmów chorobotwórczych do poziomu, który 

nie zagraża zdrowiu człowieka i jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób to 
a) dezynfekcja, 
b) sterylizacja, 
c) dezynsekcja, 
d) higienizacja. 

 
4. Do przygotowywania roztworów roboczych środków dezynfekcyjnych należy używać 

a) wiadra, 
b) wanny dezynfekcyjnej z pojedynczym dnem, 
c) wanny dezynfekcyjnej z podwójnym perforowanym dnem, 
d) autoklawu. 
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5. Aparaty to 
a) przedmioty używane do świadczenia usług, naruszające ciągłość tkanek, 
b) przedmioty używane do świadczenia usług, które nie mają kontaktu ze skórą, 
c) przedmioty służące do ochrony klienta podczas świadczenia usług, 
d) urządzenia techniczne służące do świadczenia usług. 

 
6. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy manicurzystki stanowi: 

a) fotel, stolik zabiegowy, stolik pomocniczy, taboret obrotowy, apteczka pierwszej 
pomocy, 

b) stolik do manicure, lampa, dwa taborety obrotowe, zestaw narzędzi, frezarka, 
c) stolik do manicure, lampa, dwa taborety obrotowe, szafka na preparaty, apteczka 

pierwszej pomocy, zestaw narzędzi, 
d) stolik do manicure, lampa, dwa taborety obrotowe, apteczka pierwszej pomocy, 

zestaw narzędzi, stolik pomocniczy. 
 

7. Do narzędzi kosmetycznych nie zalicza się  
a) patyczków do podważania skórek, 
b) cążków do skórek, 
c) separatorów, 
d) cęgów do obcinania paznokci. 

 
8. Wapozon działa  

a) stymulująco na mięśnie, 
b) przyspiesza przepływ limfy, 
c) nawilżająco na skórę, 
d) złuszczająco na wierzchnie warstwy naskórka. 

 
9. Poniższe rysunki przedstawiają 

a) 1 – tarkę, 2 – omegę, 3 – cęgi do paznokci, 4 – cążki do skórek, 
b) 1 – omegę, 2 – cążki do skórek, 3 – cęgi do paznokci, 4 – tarkę, 
c) 1 – tarkę, 2 – cążki do skórek, 3 – omegę, 4 – cęgi do paznokci, 
d) 1 – cęgi do paznokci, 2 – omegę, 3 – cążki do skórek, 4 – tarkę. 

      
 

10. Darsonwal jest wyposażony w: 
a) rączkę do mocowania szczotek, 
b) komplet pelot, 
c) pojemnik na wodę, 
d) elektrodę szklaną. 

 
11. Lampa Sollux jest wyposażona w filtry wykonane ze szkła uwiolowego w kolorach 

a) niebieskim i czerwonym, 
b) zielonym i czerwonym, 
c) niebieskim i białym, 
d) białym i zielonym. 
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12. Stanowisko pracy wizażystki należy wyposażyć w ..............................…………………… 
.....…………………………………………………………………….……….………........  
oraz następujące narzędzia i materiały zabiegowe  
 …………………………………………………………………………………………… 

 
13. Fotel kosmetyczny powinien być obity ………………………………… materiałem, 

wyprofilowany …………………….. oraz wyposażony w funkcje……………………… 
……………………………………………………………………………………………  

 
14. Najistotniejsze elementy higieny osobistej kosmetyczki to:  

- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
- ........................................................................................................................................ 
 

15. Pracując z uniesionymi przez dłuższy czas rękoma lub zbytnio pochylając się nad 
klientką powodujemy silne zmęczenie …………………….i obciążenie odcinka 
………………… kręgosłupa. 

 
16. Zainstalowanie systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego w gabinecie kosmetycznym 

zapewnia 
a) dostęp czystego powietrza z zewnątrz, 
b) utrzymanie stałej wilgotności i temperatury, 
c) eliminację kurzu i zanieczyszczeń, 
d) utrzymanie czystości pomieszczeń. 

 
17. Ergonomia to nauka zajmująca się ...........................………….…………………………. 

…………………………………………………….…….………………………………… 
………………………….………………………………………………………………… 
 

18. Konieczność noszenia przez kosmetyczkę czystej odzieży ochronnej reguluje 
Rozporządzenie ...........………………………………………………............................… 
z dnia……………………………………………………………….......….....…………… 

 
19. Szczoteczka do zębów powinna być zmieniana przynajmniej co 2 miesiące ze względu na 

a) możliwość rozwoju w niej bakterii chorobotwórczych, 
b) nieestetyczny wygląd, 
c) deformację włosia, 
d) zalecenia producenta. 

 
20. Określ przybliżoną wartość stężenia środka dezynfekcyjnego wiedząc, że do jego 

sporządzenia użyto 25 cm3 30% koncentratu substancji aktywnej oraz 750cm3 wody.  
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  

10 a b c d  
11 a b c d  
12  

 
 

 

13  
 
 

 

14  
 
 
 
 

 

15  
 
 

 

16 a b c d  
17  

 
 

 

18  
 
 

 

19 a b c d  
20  

 
 
 

 

 

Razem:  
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