
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci 
z elementami pielęgnacji dłoni i stóp” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej 
„Wykonywanie  zabiegów  przedłużania  i  stylizacji  paznokci  z  elementami  pielęgnacji  dłoni  i  stóp”  do Zintegrowanego  
Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda

1)  Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii 
(Dz. U. poz. 838).

Warszawa, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 1224 1224
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 15 listopada 2022 r. (M.P. poz. 1224)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „WYKONYWANIE ZABIEGÓW PRZEDŁUŻANIA 
I STYLIZACJI PAZNOKCI Z ELEMENTAMI PIELĘGNACJI DŁONI I STÓP”  

DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.     Nazwa kwalif ikacji  rynkowej

Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp

2.     Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalif ikacji  rynkowej

Certyfikat

3.     Okres ważności  dokumentu potwierdzającego nadanie kwalif ikacji  rynkowej

Bezterminowo

4.     Poziom Polskiej  Ramy Kwalif ikacji  przypisany do kwalif ikacji  rynkowej

3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5.     Efekty uczenia s ię  wymagane dla kwalif ikacji  rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji 
dłoni i stóp” samodzielnie wykonuje zabiegi przedłużania i stylizacji paznokci oraz niezbędne w tej usłudze zabiegi pielęgna-
cyjne. Zadania te wykonuje, dobierając właściwe narzędzia i urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie kosmetyki. Podej-
muje samodzielne decyzje z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów. Przeprowadza profesjonalny wywiad z klientem 
i dostosowuje swoje działania do uzyskanych informacji. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację rynkową organizuje stanowi-
sko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochro-
ny środowiska oraz stosuje wszelkie środki ochrony konieczne, by zabiegi były w pełni bezpieczne. Uwzględnia wskazania 
i przeciwwskazania do poszczególnych zabiegów. Osoba ta jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykony-
wanych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp z udziałem klientów oraz za sprzęt i narzędzia.

Zestaw 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Poszczególne efekty 
uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Organizuje stanowisko 
pracy zgodnie 
z wymaganiami 
ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska

–  opisuje zasady prawidłowego przygotowania stanowiska pod względem komfortu pracy 
(zapewnienia prawidłowej pozycji pracy, oświetlenia, doboru urządzeń, narzędzi i akceso-
riów) przy poszczególnych zabiegach (stanowisko do manicure, stanowisko do pedicure),

–  opisuje metody ochrony przed zakażeniami,
–  przygotowuje stanowisko pracy do określonego zabiegu,
–  ocenia stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
–  stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zabiegów kosme-

tycznych w obrębie dłoni i stóp,
–  przestrzega zasad segregacji śmieci. 

Omawia skutki 
oddziaływania 
czynników szkodliwych 
i zagrożeń na organizm 
człowieka

–  wymienia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy osoby zajmującej się sty-
lizacją paznokci, działające na organizm człowieka, 

–  wskazuje możliwe zagrożenia zdrowia wynikające ze specyfiki wykonywania zadań za-
wodowych,

–  omawia wpływ czynników uciążliwych i niebezpiecznych na higienę i bezpieczeństwo pracy,
–  identyfikuje źródła zagrożeń występujące w procesie pracy.
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Stosuje środki ochrony 
indywidualnej podczas 
wykonywania zadań 
zawodowych

–  opisuje zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym, 
–  opisuje  środki  ochrony  indywidualnej w  zabiegach  pielęgnacyjnych  oraz  stylizacji  pa-

znokci dłoni i stóp,
–  dostosowuje  środki  ochrony  indywidualnej  do  zabiegów  pielęgnacyjnych  dłoni  i  stóp 

oraz stylizacji paznokci dłoni i stóp,
–  przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych 

na dłoniach i stopach,
–  opisuje sposoby przeciwdziałania czynnikom szkodliwym i zagrożeniom.

Zestaw 2. Podstawowa wiedza z zakresu dermatologii dłoni i stóp

Poszczególne efekty 
uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Diagnozuje stan płytki 
paznokciowej i wałów 
paznokciowych

–  wskazuje elementy budowy paznokci, 
–  wymienia choroby paznokci,
–  rozróżnia rodzaje nieprawidłowości w stanie płytki paznokciowej i wałów paznokciowych.

Określa możliwość 
wykonania zabiegu

–  określa przeciwwskazania do wykonania zabiegu podczas wywiadu i obserwacji,
–  określa możliwości wykonania  różnych  rodzajów  stylizacji,  pielęgnacji  ze względu  na 

ograniczenia wynikające ze stanu płytki paznokciowej.

Zestaw 3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp

Poszczególne efekty 
uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Wykonuje czynności 
przygotowujące do 
zabiegu pielęgnacyjnego 
dłoni i stóp

–  przygotowuje klienta do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp zgodnie z przepisami bez-
pieczeństwa i higieny pracy, 

–  dobiera narzędzia, akcesoria i preparaty kosmetyczne do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp,
–  dobiera sprzęt i aparaturę kosmetyczną do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp,
–  stosuje metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi do planowanego zabiegu pie-

lęgnacyjnego w obrębie dłoni i stóp,
–  omawia zasady obsługi autoklawu i prowadzenia dokumentacji sterylizacji w salonie kos-

metycznym,
–  przygotowuje narzędzia do sterylizacji i pokazuje, jak je przechowywać przed i po stery-

lizacji.

Wykonuje zabiegi 
pielęgnacyjne dłoni/
manicure / zgodnie 
z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy

–  rozróżnia rodzaje manicure, m.in.: biologiczny i tradycyjny, japoński, hybrydowy, frezar-
kowy,

–  uwzględnia wskazania i przeciwwskazania do zabiegu pielęgnacji dłoni,
–  dobiera rodzaj zabiegu do potrzeb klienta,
–  wykonuje kolejne czynności zgodnie z metodyką zabiegu pielęgnacyjnego.

Wykonuje zabiegi 
pielęgnacyjne stóp/
pedicure / zgodnie 
z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy

–  opisuje rodzaje pedicure, m.in.: kosmetyczny, tradycyjny, hybrydowy, 
–  uwzględnia wskazania i przeciwwskazania do zabiegu pielęgnacyjnego stóp,
–  dobiera rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego do potrzeb klienta,
–  przestrzega kolejności wykonywanych czynności w wybranym zabiegu pielęgnacyjnym 

stóp.

Dobiera narzędzia, 
urządzenia specjalistyczne 
i akcesoria do zabiegów 
pielęgnacyjnych dłoni 
i stóp

–  stosuje frezarkę wysokoobrotową do opracowania paznokci dłoni i stóp,
–  dobiera rodzaje frezów zgodnie z ich przeznaczeniem,
–  dobiera odpowiednie akcesoria i narzędzia, np.: pilniki, polerki, cążki, kopytka, gilotynki.

Ustala pielęgnację dłoni 
i stóp w warunkach 
domowych

–  dobiera kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp,
–  określa częstotliwość stosowania kosmetyków do domowej pielęgnacji dłoni i stóp.
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Zestaw 4. Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci

Poszczególne efekty 
uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Przeprowadza diagnozę 
kosmetyczną niezbędną 
do wykonywania zabiegu 
przedłużania i stylizacji 
paznokci

–  formułuje  pytania  o  oczekiwania  klienta  dotyczące  efektu  przedłużania  i  stylizacji  pa-
znokci, 

–  określa przeciwwskazania do wykonania stylizacji paznokci,
–  omawia wskazania do zabiegu stylizacji paznokci.

Dokonuje czynności 
przygotowujących do 
zabiegu przedłużania 
i stylizacji paznokci 
zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy

–  stosuje środki ochrony indywidualnej w trakcie przygotowania do zabiegu przedłużania 
i stylizacji paznokci, 

–  przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu przedłużania i stylizacji paznokci,
–  dobiera metody i środki dezynfekcji do zabiegu stylizacji paznokci,
–  dobiera  sprzęt,  aparaturę,  narzędzia,  akcesoria  oraz  preparaty  kosmetyczne  do  zabiegu 

przedłużania i stylizacji paznokci.

Wykonuje zabieg 
przedłużania 
i upiększania paznokci, 
z zastosowaniem 
preparatów, narzędzi 
i aparatury kosmetycznej

–  przestrzega zasad aseptyki  i  antyseptyki podczas wykonywania  zabiegów przedłużania 
paznokci, 

–  dobiera metody i techniki przedłużania paznokci,
–  dobiera narzędzia i przybory do wykonania przedłużania paznokci,
–  stosuje preparaty kosmetyczne w celu przygotowania płytki paznokcia do zabiegu prze-

dłużania paznokci (odtłuszczacze/wytrawiacze, baza),
–  wykonuje przedłużanie paznokci wybraną metodą zgodnie ze sztuką, stosownie do budo-

wy paznokcia,
–  stosuje  techniki malowania przedłużonej płytki  paznokcia  (nakładanie  lakierów do pa-

znokci, lakierów hybrydowych i innych typów lakierów, topów),
–  omawia metody i techniki korekty defektów naturalnej płytki paznokcia.

Usuwa stylizację z płytki 
paznokcia

–  rozróżnia rodzaje nałożonych stylizacji i dobiera właściwe metody ich usunięcia, 
–  dobiera właściwe narzędzia, aparaturę, akcesoria  i preparaty kosmetyczne do usunięcia 

poszczególnych stylizacji z płytki paznokcia,
–  charakteryzuje zasady przygotowania stanowiska pracy, postępowania z narzędziami, ak-

cesoriami, aparaturą i preparatami kosmetycznymi w trakcie wykonywania zabiegu,
–  usuwa stylizację właściwą metodą, przy użyciu odpowiednich narzędzi,
–  omawia środki ochrony indywidualnej podczas usługi zdjęcia stylizacji z płytki paznokcia.

Zestaw 5. Stosowanie zasad profesjonalnej obsługi klienta

Poszczególne efekty 
uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Stosuje zasady ochrony 
danych osobowych 
klientów

–  wskazuje przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych,
–  omawia zasady związane z ochroną danych osobowych klientów usług kosmetycznych.

Obsługuje klienta 
z dbałością o jego 
komfort i z zachowaniem 
zasad savoir-vivre

–  stosuje formuły grzecznościowe w kontakcie z klientem, 
–  zapewnia i sprawdza komfort klienta podczas zabiegu,
–  wskazuje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji w pracy z klientem.

Przedstawia zakres i koszt 
wykonania zadania

–  przedstawia klientowi zakres cenowy usługi, 
–  informuje o planowanym czasie zabiegu.

6.     Wymagania dotyczące walidacji   i  podmiotów przeprowadzających walidację 

1. Metody walidacji
Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej jest przeprowadzana w dwóch częściach: teore-
tycznej i praktycznej. W części pierwszej stosuje się metodę testu teoretycznego (kryteria weryfikacji o charakterze teo-
retycznym, określone we wszystkich zestawach efektów uczenia się, muszą zostać sprawdzone tą metodą). Pozytywny
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wynik części pierwszej walidacji (teoretycznej) ważny jest 6 miesięcy. Część druga walidacji ma charakter praktyczny 
i stosuje się w niej metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji w warunkach rzeczywistych. Część 
praktyczna walidacji polega na samodzielnym przedłużaniu płytki paznokci dłoni dowolną metodą i malowaniu lakierem 
hybrydowym paznokci dłoni oraz wykonaniu pedicure z zastosowaniem frezarki kosmetycznej  i malowaniu  lakierem 
hybrydowym paznokci stóp. Obserwacja może być uzupełniona rozmową z komisją.
2. Zasoby kadrowe
Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby: 
przewodniczący komisji  i co najmniej 2 członków komisji. Przewodniczący komisji posiada wykształcenie minimum 
średnie i co najmniej 6-letni staż pracy w zakresie stylizacji paznokci oraz ukończony kurs pedagogiczny wymagany od 
instruktorów praktycznej nauki zawodu. Członkowie komisji posiadają wykształcenie minimum średnie i co najmniej 
3-letni staż pracy w zakresie stylizacji paznokci.
3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
Instytucja certyfikująca, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwa-
lifikacji, zwana dalej „instytucją certyfikującą”, musi posiadać warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawid-
łowego przeprowadzenia walidacji w obu częściach: teoretycznej i praktycznej. Instytucja certyfikująca zapewnia:
–  lokal wyposażony w: fotel kosmetyczny, hoker kosmetyczny, krzesła, stolik zabiegowy, lampę oświetlającą pole pracy,
–  aparaturę: frezarki kosmetyczne, lampy UV, autoklaw,
–  wszystkie  preparaty  kosmetyczne  takie  jak:  żel,  akryl,  akrylożel,  lakiery  hybrydowe,  bazy,  topy,  oliwki,  balsamy, 

peelingi, 
–  środki dezynfekujące powierzchnie użytkowe i skórę,
–  sterylne narzędzia takie jak: cążki, frezy, nośniki, gilotynki, kopytka,
–  jednorazowe akcesoria takie jak: waciki, podkłady kosmetyczne, pilniki jednorazowe, patyczki, kapturki,
–  środki ochrony indywidualnej takie jak: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, fartuszek.
Lokal, w którym jest przeprowadzana walidacja, musi spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, posiadać dostęp do 
bieżącej ciepłej i zimnej wody i węzła sanitarnego. Część praktyczna walidacji jest przeprowadzana z udziałem modelki/
modela. Udział modelki/modela zapewnia osoba przystępująca do walidacji lub zapewnia ją instytucja certyfikująca. Je-
żeli instytucja certyfikująca prowadzi również kształcenie w zakresie wykonywania zabiegów przedłużania i stylizacji 
paznokci oraz pielęgnacji dłoni i stóp, to zapewnia oddzielenie procesu tego kształcenia od walidacji kwalifikacji rynkowej. 
Osoba przeprowadzająca walidację nie może uczestniczyć w procesie kształcenia osób przystępujących do walidacji.
4. Etapy identyfikowania i dokumentowania
Nie określa się.

7.     Warunki ,   jakie  musi  spełniać osoba przystępująca do walidacji

Ukończone 18 lat oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pełnej minimum na pozio-
mie II Polskiej Ramy Kwalifikacji

8.     Termin dokonywania przeglądu kwalif ikacji  rynkowej 

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
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