
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp

Skrót nazwy
Stylizacja paznokci dłoni i stóp

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
3

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację “Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z
elementami pielęgnacji dłoni i stóp” samodzielnie wykonuje zabiegi przedłużania i stylizacji
paznokci dłoni i stóp z elementami ich pielęgnacji. Zadania te wykonuje, dobierając właściwe
narzędzia i urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie kosmetyki i preparaty. Podejmuje
samodzielne decyzje z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów. Przeprowadza
profesjonalny wywiad z klientką/klientem i dostosowuje swoje działania do uzyskanych
informacji. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację organizuje stanowisko pracy zgodnie z
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony 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 wykonywanie zabiegów przedłużania i
stylizacji paznokci oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp z udziałem klientów
oraz jest odpowiedzialna za za powierzony jej sprzęt i narzędzia. Osoba posiadająca kwalifikację
“Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp”
może prowadzić działalność gospodarczą w tym obszarze, może pracować w salonie
kosmetycznym, fryzjerskim, salonach spa, w punktach specjalistycznych w centrach handlowych,
perfumeriach, sanatoriach itp. Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji
oszacowany dla osoby, która nie mają doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zabiegów
określono na 300 godzin, w tym 120 godzin kursu/szkolenia/innej formy uczenia się, a pozostałe
godziny to praktyka/staż. Udział w szkoleniu/kursie nie jest warunkiem przystąpienia do walidacji.
Szkolenie może być pomocne dla osób, które doświadczenia nie mają. Orientacyjny koszt
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uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji to 1200 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
300

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Uzyskaniem kwalifikacji zainteresowane mogą być osoby planujące pracę o takim charakterze.
Osoby otwierające działalność gospodarczą w obszarze stylizacji paznokci, osoby planujące
zmianę zawodu / przebranżowienie/, uczniowie szkół branżowych, techników i szkół
pomaturalnych kosmetycznych. Elementem ułatwiającym zdobycie kwalifikacji wpisanych w
ZRK są fundusze krajowe i unijne, dlatego zdobyciem kwalifikacji “Wykonywanie zabiegów
przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp” mogą być
zainteresowane osoby bezrobotne, panie powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
osoby z niepełnosprawnościami, których niepełnosprawność pozwala na wykonywanie pracy na
w/w stanowisku, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pracownicy z branży beauty,
którzy chcieliby potwierdzić dodatkowe umiejętności oraz pracodawcy, którzy chcieliby
wyposażyć swoich pracowników w dodatkowe kwalifikacje korzystając z dofinansowania.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Fryzjer (514101) od 1 września 2019r.
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Technik usług fryzjerskich (514105) od 1
września 2019r.
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Technik usług kosmetycznych (514207) od 1
września 2019r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Kwalifikacja pełna z 2 poziomem PRK

Lista
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Ukończone 18 lat, posiadanie kwalifikacji pełnej z 2 poziomem PRK

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Szacuje się, że obecnie działa ponad 100 tyś firm świadczących usługi kosmetyczne i fryzjerskie.
Najdynamiczniej rozwija się segment usług depilacji i pielęgnacji paznokci. Eksperci wyceniają
wartość tego rynku na 1,5-2 mld zł, a dynamikę wzrostu na ponad 10% rocznie.[1] Uwzględniając
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zmiany w branży beauty oraz zachodzące na rynku usług kosmetycznych tendencje do
wyodrębniania się firm świadczących usługi tylko w obszarze stylizacji i pielęgnacji paznokci dłoni
i stóp, należy wskazać na rosnącą potrzebę stworzenia mechanizmów umożliwiających walidację
i certyfikowanie umiejętności zgodnie z branżowym standardem świadczenia usług w tym
obszarze. Popyt na usługi dobrej i wykwalifikowanej stylistki paznokci jest tak duży, że wiele osób
zajmuje się świadczeniem usług tylko w tej dziedzinie. Osoba chcąca profesjonalnie zajmować się
stylizacją paznokci dłoni i stóp powinna móc potwierdzić swoje umiejętności i udokumentować
jakość swojej pracy poprzez certyfikację zgodnie z jednym przyjętym i rozpoznawalnym w branży
standardem. Obecnie na rynku kwalifikacji skierowanych do branży kosmetycznej nie ma
możliwości potwierdzenia specjalistycznych umiejętności z zakresu pielęgnacji i stylizacji
paznokci dłoni i stóp. Brak możliwości potwierdzania kompetencji w tym wąskim, ale jakże
ważnym obszarze usług świadczonych na rynku beauty jest bezpośrednim powodem braku
wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. Przygotowania do pracy w zawodzie
stylisty paznokci dłoni i stóp nikt nie weryfikuje, co powoduje trudności w rozpoznaniu
profesjonalnej w tym zakresie kadry. Przedłużający się brak możliwości zdobycia kwalifikacji w
obszarze stylizacji i pielęgnacji paznokci dłoni i stóp może stanowić nie tylko istotną barierę
rozwoju branży, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia klientów. Zdaniem Ministra Zdrowia
rośnie liczba zakażeń i chorób zakaźnych u osób, które korzystają z usług pielęgnacji i zdobienia
ciała. Jak wylicza resort zdrowia, do zagrożeń zalicza się wirusowe zapalenie wątroby typu B
spowodowane zakażeniem wirusem HBV, wirusowe zapalenie wątroby typu C wywołane
zakażeniem wirusowym HCV oraz zakażenie wirusem HIV. Do zakażenia wirusami HCV, HBV i HIV
dochodzi głównie przez krew. Eksperci dowodzą, że wpływ na wzrost liczby zakażeń wirusowym
zapaleniem wątroby typu C mają właśnie gabinety kosmetyczne, zwłaszcza manicure.[1]
Włączenie kwalifikacji “Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami
pielęgnacji dłoni i stóp” powinno wpłynąć na świadomość i praktyki stosowane w tym zakresie
przez profesjonalny personel, gdyż weryfikacja wiedzy przyszłych stylistów/stylistek o
zagrożeniach zakażeniami, do jakich może dojść w czasie świadczenia usług stylizacji paznokci
jest ważnym aspektem zaplanowanej walidacji. Zauważalna jest także luka rynkowa dla
profesjonalnych szkoleń, przygotowujących do pracy na stanowisku stylisty/stylistki paznokci
dłoni i stóp. Obecnie otrzymanie dofinansowania do kursów i szkoleń w tym obszarze jest
utrudnione, a w praktyce niemożliwe, gdyż nie kończą się one nabyciem kwalifikacji w
rozumieniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dofinansowanie do kończących się walidacją i
potwierdzonych certyfikatem kursów stylizacji i pielęgnacji paznokci dłoni i stóp z pewnością
zwiększyłoby zainteresowanie osób powracających na rynek pracy zdobywaniem kwalifikacji w
tym obszarze i odpowiedziałoby na potrzeby rynku w zakresie dobrze przygotowanej do pracy
kadry. KORZYŚCI Z WPISANIA KWALIFIKACJI “Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji
paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp” do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 
Największe korzyści z wpisania kwalifikacji "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji
paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp" powinni odczuć pracodawcy. Przede wszystkim
umożliwi to pracodawcom lepszą identyfikację kwalifikacji osób ubiegających się o zatrudnienie.
Ponadto pracodawcy i ich pracownicy zyskają dostęp do dofinansowania działań
ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji na rynku pracy poprzez podnoszenie, uzupełnianie i
potwierdzanie kwalifikacji. Wprowadzenie kwalifikacji do ZSK umożliwi przygotowanie uczniów
szkół branżowych do walidacji kwalifikacji rynkowej z obszaru stylizacji paznokci dłoni i stóp
jeszcze w trakcie realizacji nauki [2]. Uczniowie i absolwenci szkoły branżowej będą mogli zdobyć
nowe umiejętności potwierdzone certyfikatem kwalifikacji rynkowej także w wyniku nieodpłatnej
walidacji, którą umożliwia im art. 122a Ustawy Prawo Oświatowe. Dodatkowa kwalifikacja będzie
atutem dla przyszłego pracodawcy do zatrudnienia absolwenta.  Wpisanie kwalifikacji będzie
miało pozytywny wpływ na sektor usług szkoleniowych i certyfikujących. Każda instytucja, która
nabywa uprawnienia IC w ramach ZSK, nadając kwalifikacje zapewnia ich jakość zgodnie z



zasadami obowiązującymi w tym systemie. Jest to ważny krok na drodze profesjonalizacji rynku,
podnoszenia jakości usług rozwojowych i wiarygodności firm i osób, które przyjmują rolę
wspierania innych w procesie uczenia się przez całe życie.  Włączenie kwalifikacji do ZSK
wpłynie na większą świadomość osób zajmujących się stylizacją paznokci o zagrożeniach
spowodowanych brakiem zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, dezynfekcji i sterylizacji
oraz znacznie poprawi bezpieczeństwo usług świadczonych w tym obszarze. Jedną z ważnych
korzyści poddania się walidacji jest wzmocnienie pozycji zawodowej osób stawiających pierwsze
kroki w branży usług stylizacji paznokci. Kwalifikacja może stać się narzędziem wzbudzającym
zaufanie i ułatwiającym zatrudnienie. Stworzy możliwość potwierdzenia efektów uczenia
nabytych w wyniku edukacji pozaformalnej bądź uczenia się nieformalnego. Kandydat będzie
mógł potwierdzić umiejętności zdobyte w pracy lub w ramach rozwijania własnych pasji. Dla osób
znajdujących się w momencie zmiany na rynku pracy, kwalifikacja może być instrumentem
ułatwiającym przekwalifikowanie. Stylistka/ Stylista paznokci będzie miał możliwość
uwiarygodnienia swoich kompetencji nie tylko na potrzeby krajowego, lecz także
międzynarodowego rynku pracy. PODSUMOWANIE W chwili obecnej nie ma dostępnych danych
liczbowych potwierdzających zapotrzebowanie na opisaną kwalifikację (nowa kwalifikacja). Dane
dotyczące rynku pracy i wynikające z Barometru zawodów nie są w pełni miarodajne, gdyż
odnoszą się do zawodów pokrewnych. Jak wynika choćby z “Informacji o potrzebach rynku pracy
w zakresie pracowników branży kosmetycznej w województwie pomorskim” przygotowanej przez
WUP Gdańsk [3], na usługi świadczone przez manicurzystki istnieje stałe zapotrzebowanie. Ofert
pracy dla osób z umiejętnościami stylizacji paznokci wciąż jest wiele. Jak wynika z doświadczenia
wnioskodawcy funkcjonującego w branży beauty od 15 lat, ta kwalifikacja jest potrzebna osobom
poszukującym pracy, ponieważ pozwala wiarygodnie udokumentować specjalistyczne
umiejętności, a pracodawcom rozpoznać kandydatów do pracy, którzy faktycznie są w stanie
świadczyć usługi stylizacji paznokci na najwyższym poziomie, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny. ________________________________________ [1] “Gwałtowny wzrost
zakażeń po wizycie u kosmetyczki” Autor: Klara Kliner, Partycja Otto - Gazeta Prawna 13
czerwiec 2019r [2] Opinia Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, Zespół Szkół Kreowania
Wizerunku, 05.10.2020 [3] Informacja o potrzebach rynku pracy w zakresie pracowników branży
kosmetycznej w województwie pomorskim, WUP Gdańsk, 23.11.2020r.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Obecnie nie ma w ZSK żadnej kwalifikacji w pełni odnoszącej się do stylizacji paznokci w takim
zakresie jak kwalifikacja rynkowa “Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z
elementami pielęgnacji dłoni i stóp”. Kwalifikacja "Wykonywanie zabiegów przedłużania i
stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp" jest najbardziej zbliżona do
kwalifikacji: Technik usług kosmetycznych (514207). Kwalifikacje te różnią się jednak znacznie,
zarówno zakresem, jak i samym typem kwalifikacji. Stylistka/stylista paznokci przeprowadza
zabiegi pielęgnacyjne i upiększające tylko w obszarze dłoni i stóp i takie umiejętności
potwierdza posiadanie kwalifikacji rynkowej '' Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji
paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp''. Osoba posiadająca kwalifikację jest
przygotowana głównie do wykonywania manicure i pedicure z malowaniem lakierem
klasycznym lub lakierem hybrydowym oraz wyspecjalizowana w przedłużaniu i modelowaniu
naturalnej płytki paznokcia, czego nie spotykamy w innych kwalifikacjach. Kwalifikacja rynkowa
"Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i
stóp" różni się także od kwalifikacji rzemieślniczej “Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze”.
Część efektów uczenia się ma zbliżony charakter, jednak kwalifikacja rynkowa ujmuje pewien
wąski obszar umiejętności dotyczący wyłącznie stylizacji paznokci dłoni i stóp, a zupełnie nie



uwzględnia innych umiejętności potwierdzanych świadectwem czeladniczym.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację “Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z
elementami pielęgnacji dłoni i stóp” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
stylizacji paznokci dłoni i stóp, może pracować w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, salonach
spa, w punktach specjalistycznych w centrach handlowych, perfumeriach, sanatoriach itp.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryfikacji: 1.1. Metody; Weryfikacja efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji
jest przeprowadzana w dwóch częściach. W części 1 stosuje się metodę testu teoretycznego
(kryteria weryfikacji o charakterze teoretycznym, określone we wszystkich zestawach efektów
uczenia się, muszą zostać sprawdzone tą metodą). Pozytywny wynik części 1 walidacji
(teoretycznej) ważny jest 6 miesięcy. Część 2 walidacji ma charakter praktyczny i stosuje się
metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub obserwacji w warunkach rzeczywistych
(weryfikacja polega na samodzielnym przedłużeniu 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. 1.2. Zasoby kadrowe; Weryfikację efektów uczenia się
przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby:
przewodniczący komisji i co najmniej dwóch członków komisji. Przewodniczący komisji posiada
wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletni staż pracy w zakresie stylizacji paznokci oraz
ukończył kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu. Członkowie
komisji posiadają wykształcenie średnie i co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w zakresie
stylizacji paznokci. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne
niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji; Instytucja Certyfikująca musi posiadać
warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia walidacji w obu
częściach: teoretycznej i praktycznej. IC ma dysponować lokalem wyposażonym w fotel
kosmetyczny, hoker kosmetyczny, krzesła, stolik zabiegowy, lampę oświetlającą pole pracy,
zapewnia wszystkie preparaty kosmetyczne: żel, akryl, akrylo-żel, lakiery hybrydowe, bazy, topy,
oliwki, balsamy, peelingi itp.; środki dezynfekujące powierzchnie i skórę oraz aparaturę: frezarki
kosmetyczne, lampy UV, autoklaw. Stanowisko winno być wyposażone w sterylne narzędzia takie
jak: cążki, frezy, nośniki, gilotynki, kopytka itp.; akcesoria jednorazowe: waciki, podkłady
kosmetyczne, pilniki jednorazowe, patyczki, kapturki itp. oraz środki ochrony indywidualnej –
rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, fartuszek itp. Lokal, w którym przeprowadzana
jest walidacja winien spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, posiadać dostęp do wody i
węzła sanitarnego. Osoba podchodząca do walidacji przystępuje z własną modelką lub z modelką
zapewnioną przez IC. Ważne jest, aby oddzielić proces sprawdzania i oceniania efektów uczenia
od procesu kształcenia. Osoba przeprowadzająca walidację nie może uczestniczyć w procesie
kształcenia /szkolenia osób przystępujących do walidacji. 2. Etapy identyfikowania i
dokumentowania: Nie określa się wymagań do tych etapów.

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację “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 pielęgnacyjne. Zadania te wykonuje dobierając
właściwe narzędzia i urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie kosmetyki. Podejmuje
samodzielne decyzje z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów. Przeprowadza
profesjonalny wywiad z klientem i dostosowuje swoje działania do uzyskanych informacji.
Ponadto osoba posiadająca kwalifikację organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
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 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
dłoni i stóp z udziałem klientów oraz za powierzony sprzęt i narzędzia.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

Kryteria weryfikacji*
1/ opisuje zasady prawidłowego przygotowania stanowiska pod względem komfortu pracy
(zapewnienia prawidłowej pozycji pracy, oświetlenia, doboru urządzeń, narzędzi i akcesoriów)
przy poszczególnych zabiegach (stanowisko do manicure, stanowisko do pedicure); 2/ opisuje
metody ochrony przed zakażeniami; 3/ przygotowuje stanowisko pracy do określonego
zabiegu; 4/ ocenia stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych; 5/ stosuje przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych w obrębie
dłoni i stóp; 6/ przestrzega zasad segregacji śmieci.

Zestawy efektów uczenia się



Efekt uczenia się
02. Omawia skutki oddziaływania czynników szkodliwych i zagrożeń na organizm człowieka;

Kryteria weryfikacji*
1/ wymienia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy osoby zajmującej się
stylizacją paznokci działające na organizm człowieka; 2/ wskazuje możliwe zagrożenia
zdrowia wynikające ze specyfiki wykonywania zadań zawodowych; 3/ opisuje sposoby
przeciwdziałania czynnikom szkodliwym i zagrożeniom; 4/ omawia wpływ czynników
uciążliwych i niebezpiecznych na higienę i bezpieczeństwo pracy; 5/ identyfikuje źródła
zagrożeń występujące w procesie pracy.

Efekt uczenia się
03. Stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych;

Kryteria weryfikacji*
1/ opisuje zasady sanitarne w gabinecie kosmetycznym; 2/ opisuje środki ochrony
indywidualnej w zabiegach pielęgnacyjnych oraz stylizacji paznokci dłoni i stóp ; 3/
dostosowuje środki ochrony indywidualnej do zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp oraz
stylizacji paznokci dłoni i stóp; 4/ przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas
wykonywania zabiegów kosmetycznych na dłoniach i stopach.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Podstawowa wiedza z zakresu dermatologii dłoni i stóp;

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Diagnozuje stan płytki paznokciowej i wałów paznokciowych;

Kryteria weryfikacji*
1/ wskazuje elementy budowy paznokci; 2/ wymienia choroby paznokcia; 3/ rozróżnia rodzaje
nieprawidłowości w stanie płytki paznokciowej i wałów paznokciowych.



Efekt uczenia się
02. Określa możliwość wykonania zabiegu;

Kryteria weryfikacji*
1/ diagnozuje stan płytki paznokciowej i wałów paznokcia podczas wywiadu i obserwacji; 2/
określa przeciwwskazania do wykonania zabiegu; 3/ określa możliwości wykonania różnych
rodzajów stylizacji, pielęgnacji ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu płytki
paznokciowej.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Wykonuje czynności przygotowujące do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp;

Kryteria weryfikacji*
1/ przygotowuje klienta do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy; 2/ dobiera narzędzia, akcesoria i preparaty kosmetyczne do
zabiegu pielęgnacyjnego dłoni i stóp; 3/ dobiera sprzęt i aparaturę kosmetyczną do zabiegu
pielęgnacyjnego dłoni i stóp; 4/ stosuje metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi do
planowanego zabiegu pielęgnacyjnego w obrębie dłoni i stóp; 5/ omawia zasady obsługi
autoklawu i prowadzenia dokumentacji sterylizacji w salonie kosmetycznym; 6/ przygotowuje
narzędzia do sterylizacji i pokazuje, jak je przechowywać przed i po sterylizacji.

Efekt uczenia się
02. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni / manicure / zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy;

Kryteria weryfikacji*
1/ rozróżnia rodzaje manicure: kosmetyczny, japoński, hybrydowy; 2/ uwzględnia wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu pielęgnacji dłoni; 3/ dobiera rodzaj zabiegu do występujących



defektów skóry dłoni i paznokci; 4/ wykonuje kolejne czynności zgodnie z metodyką zabiegu
pielęgnacyjnego.

Efekt uczenia się
03. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne stóp / pedicure/ zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy;

Kryteria weryfikacji*
1/ opisuje rodzaje pedicure: kosmetyczny, SPA, hybrydowy; 2/ uwzględnia wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu pielęgnacyjnego stóp; 3/ dobiera rodzaj zabiegu
pielęgnacyjnego do występujących problemów skóry i paznokci stóp; 4/ przestrzega
kolejności wykonywanych czynności w wybranym zabiegu pielęgnacyjnym stóp.

Efekt uczenia się
04. Dobiera narzędzia, urządzenia specjalistyczne i akcesoria w zabiegach pielęgnacyjnych
dłoni i stóp;

Kryteria weryfikacji*
1/ stosuje frezarkę wysokoobrotową w opracowaniu paznokci dłoni; 2/ dobiera rodzaje frezów
zgodnie z ich przeznaczeniem; 3/ dobiera odpowiednie akcesoria i narzędzia np.: pilniki,
polerki, cążki, kopytka, gilotynki itp.

Efekt uczenia się
05. Ustala pielęgnację dłoni i stóp w warunkach domowych;

Kryteria weryfikacji*
1/ dobiera kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp; 2/ określa częstotliwość stosowania
kosmetyków do domowej pielęgnacji dłoni i stóp.

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
200

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*



Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Przeprowadza diagnozę kosmetyczną niezbędną do wykonywania zabiegu przedłużania i
stylizacji paznokci;

Kryteria weryfikacji*
1/ formułuje pytania o oczekiwania klientki dotyczące efektu stylizacji; 2/ określa
przeciwwskazania do wykonania stylizacji paznokci; 3/ omawia wskazania do zabiegu
stylizacji paznokci.

Efekt uczenia się
02. Dokonuje czynności przygotowujących do zabiegu przedłużania i stylizacji paznokci,
zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kryteria weryfikacji*
1/ stosuje środki ochrony indywidualnej w przygotowaniu do zabiegu przedłużania i stylizacji
paznokcia; 2/ przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu stylizacji w obszarze dłoni i stóp; 3/
przygotowuje klientkę do zabiegu; 4/ dobiera metody i środki dezynfekcji do zabiegu stylizacji
paznokci; 5/ dobiera sprzęt, aparaturę, narzędzia, akcesoria oraz preparaty kosmetyczne do
zabiegu przedłużania i stylizacji paznokci.

Efekt uczenia się
03. Wykonuje zabieg przedłużania i upiększania paznokci, z zastosowaniem preparatów,
narzędzi i aparatury kosmetycznej;

Kryteria weryfikacji*
1/ przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów przedłużania
paznokci; 2/ dobiera metody i techniki przedłużania paznokci; 3/ dobiera narzędzia i przybory
do wykonania przedłużenia paznokci; 4/ stosuje preparaty kosmetyczne w celu
przygotowania płytki paznokcia do zabiegu przedłużania paznokci
(odtłuszczacze/wytrawiacze, baza); 5/wykonuje przedłużenie paznokci wybraną metodą
zgodnie ze sztuką, stosownie do budowy paznokcia; 6/ opracowuje przedłużone paznokcie
nadając im odpowiedni kształt i przygotowuje do malowania; 7/ stosuje techniki malowania
przedłużonej płytki paznokcia (nakładanie lakierów do paznokci, lakierów hybrydowych i
innych typów lakierów, topów itp.); 8/ omawia metody i techniki korekty defektów naturalnej
płytki paznokcia.

Efekt uczenia się
04. Usuwa stylizację z płytki paznokcia;

Kryteria weryfikacji*
1/ rozróżnia rodzaje nałożonych stylizacji i dobiera możliwe do zastosowania metody ich
usunięcia; 2/ dobiera narzędzia, aparaturę, akcesoria i preparaty kosmetyczne do usunięcia
stylizacji z płytki paznokcia stosownie do wybranej metody; 3/ charakteryzuje zasady
przygotowania stanowiska pracy, postępowania z narzędziami, akcesoriami, aparaturą i
preparatami kosmetycznymi w trakcie wykonywania zabiegu; 4/ omawia środki ochrony



indywidualnej podczas usługi zdjęcia stylizacji z płytki paznokcia.

Numer zestawu w kwalifikacji*
5

Nazwa zestawu*
Stosowanie zasad profesjonalnej obsługi klienta

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Stosuje zasady ochrony danych osobowych klientów;

Kryteria weryfikacji*
1/ wskazuje przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych; 2/ omawia zasady
związane z ochroną danych osobowych klientów usług kosmetycznych.

Efekt uczenia się
02. Obsługuje klienta z dbałością o jego komfort i z zachowaniem zasad savoir vivre;

Kryteria weryfikacji*
1/ stosuje formuły grzecznościowe w kontakcie z klientem; 2/ sprawdza i zapewnia komfort
klienta podczas zabiegu; 3/ wskazuje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji w pracy z
klientem.

Efekt uczenia się
03. Planuje wykonanie zadania;

Kryteria weryfikacji*
1/ przedstawia klientce zakres cenowy usługi; 2/ informuje o planowanym czasie zabiegu.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*



AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek

Minister właściwy*
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
8 - Usługi

Kod PKD*
Kod Nazwa
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu

1 Informacja o potrzebach rynku pracy w zakresie pracowników branży kosmetycznej w
województwie pomorskim, WUP Gdańsk, 23.11.2020r.

2 Opinia Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, 05.10.2020
3 Potwierdzenie przelewu
4 ZRK_FKU_Stylizacja paznokci dłoni i stóp
5 ZRK_FKU_Stylizacja paznokci dłoni i stóp

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek
Siedziba i adres: Wilanowska 4 lok. I,II, 80-809 Gdańsk
NIP: 5832091990
REGON: 190997945
Reprezentacja: Stanisław Szewieczek

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: malgorzataszewieczek@wp.pl




