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THE ART OF GIVING

Kosmetyczka – osoba wykonująca zabiegi z zakresu 

kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. 

Zawód kosmetyczki należy do grupy zawodów 

usługowych i rzemieślniczych.



Kosmetyczka nadal jest osobą zajmującą się 

pielęgnacją i ozdabianiem ludzkiego ciała, a w 

szczególności twarzy. Zasięg świadczonych przez 

nią usług rozrósł się wielokrotnie  w związku z 

postępem technologicznym w tej branży. Dziś 

zabiegi wykonywane w zakładach 

kosmetycznych to nie tylko manicure, pedicure, 

piercing, depilacja czy wizaż, ale też świadczenia 

związane z fizjoterapią i kosmetologią.



Rozmowa z klientem i poznanie jego oczekiwań 

Udzielanie rad w kwestii pielęgnacji urody 

Zaplanowanie jednorazowych czynności lub kuracji 

Pielęgnacja ciała 

Pielęgnacja stóp wraz z paznokciami 

Pielęgnacja rąk wraz z paznokciami 

Depilacja 

Wykonywanie profesjonalnego makijażu dobranego indywidualnie do klientki 

Specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające skóry 

Rozpoznanie chorób skóry i w razie potrzeby skierowanie klienta do lekarza 

Polecanie i sprzedaż kosmetyków 

Prowadzenie przedsiębiorstwa 

Znajomość i stosowanie w praktyce zasad BHP

Obowiązki kosmetyczki to:



Praca kosmetyczki nie zawsze jest przyjemna 

zarówno z fizycznego jak i psychicznego aspektu. 

Wymaga bezpośredniości, łatwości nawiązywania 

kontaktu z ludźmi, cierpliwości oraz dużej 

odporności na stres. Istnieją klienci, którzy nawet w 

przypadku dobrze wykonanej usługi będą 

niezadowoleni. Ważny jest również wygląd 

kosmetyczki, który jest wizytówką je usług.



Jak zostać kosmetyczką?

Aby zostać kos me ty czką należy ukończyć kurs kos me ty czny o 

pro filu, który nam najbardziej odpowiada: mak i jaż, zabiegi pielę  

gna cyjne, wizaż, styl iza cje paznokci. Można także zde cy dować 

się na tech nikum lub szkołę zawodową, po której uzyskuję się 

niezbędne cer ty fikaty potwierdza jące kwal i fikacje w zawodzie i 

świadectwo ukończenia szkoły. Najko rzyst niej jest obrać stu dia w 

kierunku kos me tyki, które ksz tałcą nie tylko pod kotem prak ty  

cznym, ale głównie teo re ty cznym przy go towu jąc do pracy w 

gabi ne tach o bardziej złożonej ofer cie zabiegów.
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