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

Nazwa kwalifikacji*
Stylizacja brwi

Skrót nazwy
Stylizacja brwi

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

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 ,,Stylizacja brwi” planuje, przygotowuje wykonanie oraz wykonuje
stylizację brwi zgodnie z oczekiwaniem klientów oraz ich typem urody. Posiada praktyczne
umiejętności doboru kształtu, kolorystyki i koloryzacji brwi. Zna anatomię włosa oraz jego
strukturę. Osoba posiadająca kwalifikację „Stylizacja brwi” może świadczyć usługi w zakresie
stylizacji brwi w ramach własnej działalności gospodarczej a także wspierać proces szkoleniowy z
zakresu stylizacji brwi. Osoba taka może współpracować z wizażystami, stylistami, salonami
kosmetycznymi, salonami wizażu, salonami fryzjerskimi. Może również zacząć pracę na planach
zdjęciowych, filmowych i telewizyjnych. Kwalifikacja kierowana jest również do pracodawców
branży beauty, którzy chcieliby zatrudnić osobę o jasno sprecyzowanej wąskiej specjalizacji.
Orientacyjny koszt walidacji: 1500 zł brutto.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
90

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacja kierowana jest do przedstawicieli branży beauty w tym uczniów i absolwentów
branżowych szkół pierwszego stopnia i branżowych szkół drugiego stopnia, techników oraz
słuchaczy i absolwentów szkół policealnych. Ponadto kwalifikacja kierowana jest do osób które
zajmują się usługami w zakresie wizażu, stylizacji, charakteryzacji osób pracujących przy
sesjach zdjęciowych, reklamowych czy też programach telewizyjnych. Ponadto absolwentów
szkół wyższych kierunków takich jak kosmetologia. Jak również osób które pracowały w
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zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej, miały przerwę i wróciły do pracy, osób chcących
potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Kwalifikacją mogą być
zainteresowani właściciele firm z branży beauty którzy poszukują specjalistów z jasno
określonymi kwalifikacjami. Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby, które
chcą uzupełnić swoje kompetencje z zakresu branży fryzjersko-kosmetycznej, dotyczące m.in.:
stosowania preparatów i kosmetyków wykorzystywanych do stylizacji i pielęgnacji brwi, technik
modelowania i geometrii brwi, metod doboru kształtu brwi. Jak również osoby które pracowały
w zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej, a miały przerwę i wróciły do pracy, osoby
chcące potwierdzić swoje kompetencje. Branża fryzjersko-kosmetyczna związana jest ze
świadczeniem profesjonalnych usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także produkcją,
dystrybucją i promocją produktów kosmetycznych. Współcześnie podkreśla się znaczenie i
rozwój omawianej branży na rodzimym rynku oraz jej wpływ na gospodarkę. Według danych z
2016 roku, szacuje się, że polski rynek kosmetyczny jest szósty w Europie pod względem
wartości.

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) - Pracownik pomocniczy fryzjera (932920) 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
Nie dotyczy.

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Zapotrzebowanie na kwalifikacje należy szacować na bardzo duże ze względu na powszechność
funkcjonujących działalności gospodarczych w branży fryzjersko-kosmetycznej. Rynek
kosmetyczny w Polsce z roku na rok się powiększa. Gabinety kosmetyczne bogatymi ofertami
przyciągają coraz więcej klientów zainteresowanych poprawą swojego wyglądu. Według statystyk
Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznej Chirurgii Plastycznej (ISAPS) zainteresowanie
kuracjami upiększającymi stale rośnie. W sondażu TNS Polska z 2015 roku pół miliona Polaków
przyznaje, że zamierza zainwestować w swój wygląd. Pierwszym krokiem do poprawy wyglądu, a
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tym samym poprawy samopoczucia oraz podniesienia własnej wartości są zabiegi kosmetyczne.
Wśród nich najbardziej popularne to te, które podkreślają, modelują i nadają nowy i świeży
kształt brwi. Zabieg, który w nieinwazyjny sposób poprawa wygląd oka co przekłada się na
bardziej atrakcyjny wygląd twarzy. Podkreśla się znaczenie i rozwój omawianej branży na
rodzimym rynku oraz jej wpływ na gospodarkę. Według danych z 2016 roku, szacuje się, że polski
rynek kosmetyczny jest szósty w Europie pod względem wartości. W Polsce na podstawie: Oceny
skutków regulacji dla Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych
wymagań sanitarnohigienicznych, przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i
odnowy biologicznej funkcjonuje: 30 773 - salonów fryzjerskich; 18 391 – salonów usług
kosmetycznych; 893 – salonów tatuażu; 5 188 - salonów usług odnowy biologicznej. Do
branżowych szkół I stopnia uczęszczało łącznie 146,2 tys. uczniów (w tym uczniowie oddziałów
zasadniczych szkół zawodowych) – absolwenci to 46 478 osób. W roku szkolnym 2018/2019
funkcjonowało 1879 techników, w których kształciło się 505,6 tys. uczniów – a absolwenci to 109
909 osób. W roku szkolnym 2018/2019 w Polsce funkcjonowało 1981 szkół policealnych. (źródło
danych: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019, GUS 2019). Według szacunków
Cosmetics Europe w 2016 r. bezpośrednie zatrudnienie w przemyśle kosmetycznym w Polsce
wyniosło 16,5 tys. osób . Wygenerowało to pozytywne efekty pośrednie, wpływając na
utrzymanie ponad 10 tys. miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki, a na skutek efektu
indukowanego, utrzymało się dodatkowe 16,7 tys. miejsc pracy. W ujęciu całościowym
zatrudnienie, na które przemysł kosmetyczny ma wpływ w polskiej gospodarce niemal trzykrotnie
przewyższa liczbę bezpośrednio w nim zatrudnionych i wynosi około 43,2 tys. osób (źródło
danych: Raport o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017, Deloitte 2017).

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja "Stylizacja brwi" jest powiązana z innymi kwalifikacjami potwierdzającymi
przygotowanie do świadczenia usług w branży fryzjerko-kosmetycznej, tj.: • świadectwo
czeladnicze w zawodzie wizażystka/stylistka; • dyplom mistrzowski w zawodzie
wizażystka/stylistka; • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług
kosmetycznych; Podobieństwa w zakresie efektów kształcenie dotyczą: bezpieczeństwa i
higieny pracy w usługach kosmetycznych, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
zabiegów, wykonania podstawowej regulacji oraz farbowania brwi. Kwalifikacja różni się od
kwalifikacji o zbliżonym charakterze ukierunkowaniem na wykonywanie usług w zakresie
,,Stylizacji brwi”. Kwalifikacja obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania narzędzi,
przyrządów, preparatów i technik umożliwiających stylizację brwi dobraną do urody oraz
indywidualnych potrzeb i charakteru klientów. Kwalifikacja ta łączy się mocno z
projektowaniem, architekturą i geometrią brwi w oparciu o zapotrzebowanie ze strony klienta i
nie opiera się tylko na sferze technicznej, typowo szkolnej. Głównym wyróżnikiem jest
innowacyjność oraz konstrukcja i artyzm wykonywanej stylizacji. Kwalifikacje zbliżone są
kwalifikacjami szkolnymi i dotyczą zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, a
wnioskowana kwalifikacja może je uzupełniać, stanowić specjalizację, lub dodatkowy
moduł/dodatkową oferowaną usługę potwierdzoną procesem walidacji dla pracowników w tych
ww. zawodach branży fryzjersko-kosmetycznej lub innych zawodach, w których zakres
wykonywanych czynności mógłby obejmować wykonywanie stylizacji i geometrii brwi.
Kwalifikacja ta pokrywa się w około 40% z pozostałymi do niej zbliżonymi. Rozbudowuje ona
treści nauczania, które nie znajdują się w kwalifikacjach szkolnych i rzemieślniczych. Treści te
wynikają z zapotrzebowania rynku pracy związanego z dynamicznym rozwojem branży
kosmetycznej podyktowanych indywidualizacją potrzeb klientów.



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 może podjąć zatrudnienie w: 1. salonach kosmetycznych 2.
salonach fryzjerskich 3. salonach wizażu/ stylizacji 4. ośrodkach SPA 5. akademiach
szkoleniowych 6. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą kosmetyczki, stylistki brwi

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: teoretycznej i praktycznej. Podejście i zdanie obydwu części
egzaminu jest obowiązkowe. Warunkiem podejścia do części praktycznej jest zdanie części
teoretycznej. Część teoretyczna (składająca się z części pisemnej i ustnej) polega na udzieleniu
odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętności określone we wszystkich zestawach efektów
uczenia się. Część praktyczną będzie stanowiła obserwacja w warunkach symulowanych. Pozwoli
to na sprawdzenie zachowania uczestników w sytuacjach typowych, ale także umożliwi
przygotowanie na sytuacje wykraczające poza scenariusz zastosowania metody. Zadaniem
kandydata będzie wykonanie praktycznych zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności
ujęte w zestawach efektów uczenia się 01–04. Potwierdzający kwalifikację wykonuje zadanie w
zakresie stylizacji brwi na żywym modelu. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza portfolio
dostarczonego przez kandydata. Ponadto obserwacja kontaktu z klientem, przygotowanie
stanowiska pracy. I.2. Zasoby kadrowe Komisja walidacyjna składa się z minimum 2 osób. Od
każdego z członków komisji walidacyjnej wymaga się: a) posiadania dyplomu ukończonego
technikum kosmetycznego lub posiadanie uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w
branży kosmetycznej, b) 5-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku: kosmetolog,
kosmetyczka, stylistka brwi 1.3. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne,
lokalowe i techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania walidacji Część praktyczną
walidacji przeprowadza się w pracowni kosmetycznej lub zakładzie usługowym kosmetycznym,
posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania zadań
egzaminacyjnych, tj. wyposażonym w: fotel kosmetyczny. W pracowni powinny być dostępne
narzędzia kosmetyczne tj. nożyczki, pęsety, ołówki i kredki do rysunków na twarzy, farbki i henny
do farbowania włosów, zestawy do pielęgnacji brwi, płatki i patyczki kosmetyczne, miseczki,
kubeczki, preparaty do demakijażu, środki do dezynfekcji skóry. Ponadto przeprowadzenie
praktycznej metody analizy dowodów i deklaracji, analiza portfolio. Osoba przystępująca do
walidacji zobowiązana jest do przestrzegania zasad w zakresie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań
sanitarno-higienicznych obowiązujących w miejscu przeprowadzenia testu. Czas części
praktycznej nie może być krótszy niż 60 min. i nie dłuższy niż 120 min.; czas części teoretycznej
nie może być krótszy niż 30 min. i nie dłuższy niż 90 min.

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

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację „Stylizacja brwi“ przygotowana jest do: zaplanowania i wykonania
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stylizacji brwi zgodnie z ich kształtem oraz urodą klienta. Przygotowuje samodzielnie stanowisko
pracy i klienta do wykonania stylizacji brwi, dobiera kosmetyki oraz narzędzia i akcesoria
niezbędne do wykonania poszczególnych typów stylizacji, geometrii brwi

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Planowanie wykonania stylizacji brwi

Poziom PRK*
4

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
1. Charakteryzuje typy twarzy oraz stylizacji brwi

Kryteria weryfikacji*
a) opisuje i charakteryzuje typy twarzy oraz urody, b) opisuje typy stylizacji brwi c) wskazuje
różnice między typami stylizacji brwi d) zna anatomię włosa e) dostosowuje typ stylizacji brwi
do potrzeb, urody i oczekiwań klienta f) omawia sposoby wykonania poszczególnych typów
stylizacji g) klasyfikuje metody, techniki, sposoby wykonania stylizacji brwi h) korzysta z
różnych źródeł w poszukiwaniu inspiracji do wykonywania stylizacji brwi i) jest otwarta na
możliwość eksperymentowania

Efekt uczenia się
2. Komunikuje się z klientem przed wykonaniem usługi stylizacji brwi

Kryteria weryfikacji*
a) stosuje aktywne metody słuchania w celu ustalenia oczekiwań klienta b) określa kształt
twarzy klienta pod kątem zabiegu stylizacji brwi c) określa profil twarzy oraz typ urody do
wykonania stylizacji brwi d) dobiera kształt brwi do cech indywidualnych klienta e) ustala
oczekiwania klienta f) aktywnie słucha klienta i w sposób życzliwy podpowiada ewentualne
zmiany g) opisuje klientowi rodzaj stylizacji oraz konieczność użycia sprzętów oraz
preparatów

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Zestawy efektów uczenia się



Nazwa zestawu*
Przygotowywanie do wykonania stylizacji brwi

Poziom PRK*
4

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
1. Przygotowuje stanowisko do wykonania zabiegu stylizacji brwi

Kryteria weryfikacji*
a) rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych przed zabiegiem stylizacji brwi b) klasyfikuje
metody, techniki, sposoby wykonania stylizacji brwi c) charakteryzuje preparaty stosowane
do wykonania stylizacji brwi d) przygotowuje stanowisko pracy, e) dobiera narzędzia,
przybory, preparaty do zabiegu stylizacji brwi f) posługuje się kartą diagnozy klienta pod
kątem przeciwwskazań do wykonania zabiegu

Efekt uczenia się
2. Przygotowuje skórę oraz brwi klienta przed wykonaniem stylizacji

Kryteria weryfikacji*
a) rozpoznaje stan skóry oraz włosów brwi klienta pod kątem wykonania stylizacji b)
wykonuje zabiegi przygotowujące brwi do stylizacji c) wykonuje odpowiednio dobraną
pielęgnację

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Wykonywanie stylizacji brwi

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
40

Rodzaj zestawu



obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1. Wykonuje stylizację brwi

Kryteria weryfikacji*
a) omawia z klientem kartę przeciwskazań do wykonania zabiegu b) omawia z klientem plan
stylizacji c) stosuje kredki, nitki, ołówki niezbędne do wyrysowania kształtu brwi d) nadaje
kształt brwi tzw. mapping – rysunek wstępny e) dobiera kształt brwi do typu urody f) stosuje
preparaty do farbowania brwi g) dobiera kolor brwi do indywidualnych preferencji klienta oraz
jego urody h) dobiera preparaty do farbowania brwi (henna, farbki) i) stosuje techniki
regulacji brwi, nadania kształtu brwi (pęseta, wosk) j) stosuje techniki utrwalania brwi
(laminowanie, botoks) k) stosuje techniki wyczesywania i modelowania brwi l) stosuje
techniki przycinania włosków ł) wykonuje pielęgnację i ochronę brwi po zabiegu(szampon,
odżywka) m) informuje klienta o poszczególnych etapach przeprowadzania zabiegu n)
edukuje klienta jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja domowa brwi po wykonanej
stylizacji o) stosuje środki ochrony klienta podczas wykonywania poszczególnych etapów
stylizacji

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Stosowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
10

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1. Przestrzega przepisów oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie
wykonywania stylizacji brwi

Kryteria weryfikacji*
a) określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania stylizacji brwi b)
określa warunki zapewniające ochronę zdrowia w trakcie wykonywania stylizacji brwi c)



rozpoznaje źródła zagrożeń i czynniki szkodliwe w środowisku pracy w trakcie wykonywania
zabiegu stylizacji brwi d) stosuje środki ostrożności podczas pracy z narzędziami oraz
preparatami e) zabezpiecza klienta oraz siebie podczas wykonywania usługi stylizacji brwi

Efekt uczenia się
2. Przeprowadza dezynfekcję stanowiska pracy i sprzętów używanych do zabiegu stylizacji
brwi

Kryteria weryfikacji*
a) stosuje preparaty wirusobójcze i biobójcze do dezynfekcji narzędzi i stanowiska pracy b)
wykonuje dezynfekcję fotela kosmetycznego c) wykonuje sterylizację narzędzi

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Minister właściwy*
Minister Rozwoju i Technologii

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat od daty jego wydania. Na trzy miesiące przed upływem
ważności certyfikatu, w celu przedłużenia jego ważności o kolejne 5, wymagane jest
udokumentowane potwierdzenie prowadzenia działalności zawodowej co najmniej trzy lata w
zakresie wyodrębnionych wymaganych dla kwalifikacji zestawów efektów uczenia się. W
przypadku utraty ważności certyfikatu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ponownego
przystąpienia do procesu walidacji.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
810 - Usługi indywidualne

Kod PKD*
Kod Nazwa
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Opłata za wniosek



# Tytuł dokumentu
2 ZRK_FKU_Stylizacja brwi
3 ZRK_FKU_Stylizacja brwi
4 ZRK_FKU_Stylizacja brwi
5 ZRK_FKU_Stylizacja brwi

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
Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Siedziba i adres: Kolejowa 8, 58-100 Świdnica
NIP: 8842752408
REGON: 022518553
Numer KRS: 0000527138


