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Zawód kosmetyczki znany jest od dawna, ale 
kosmetolodzy to stosunkowo nowa grupa zawo-
dowa. Kosmetolog to specjalista zajmujący się 
poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje 
się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie 
zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowa-
nie jak najdłużej sprawności życiowej. 
 

Zadania i czynności robocze 

Do obowiązków kosmetologa należy diagnostyka 
skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu 
kosmetologicznego, zastosowanie kosmetyku 
zgodnie z rozpoznaniem, wykonanie zabiegu  
z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększa-
jącej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami 
różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skó-
ry. 
Główne zadania kosmetologa to: 

 planowanie odpowiedniego rodzaju zabiegu, 

 zastosowanie kosmetyków zgodnie z rozpo-
znaniem, 

 wykonywanie zabiegu pielęgnacyjnego  
i  upiększającego z uwzględnieniem wskazań  
i przeciwwskazań, 

 współpraca z lekarzem dermatologiem lub 
innym specjalistą, 

 zalecanie zabiegów dotyczących pielęgnacji 
skóry w domu, 

 ocenianie estetyki i skuteczności wykonanego 
zabiegu kosmetologicznego, 

 organizowanie gabinetu kosmetologicznego  
i stanowiska pracy, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z funk-
cjonowaniem gabinetu kosmetologicznego, 

 nawiązywanie kontaktów społecznych w ra-
mach prowadzonej działalności zawodowej. 

Kosmetolog może zatem wykonywać zabiegi  
z zakresu kosmetologii estetycznej, ale nie powi-
nien wykonywać inwazyjnych zabiegów este-
tycznych, zarezerwowanych dla lekarzy z upraw-
nieniami. 

Środowisko pracy 
 

Materialne środowisko pracy 
Kosmetolog pracuje w gabinetach kosmetycz-
nych, gabinetach odnowy biologicznej, salonach 
piękności, laboratoriach lub firmach farmaceu-
tycznych i kosmetycznych jako konsultant.  
W większości są to pomieszczenia zamknięte  
w budynkach (mieszkalnych, hotelach, komplek-
sach pawilonów usługowych itp.). W pracy wyko-
rzystuje urządzenia przystosowane do wykony-
wania specjalistycznych zabiegów pielęgnacyj-
nych.  Kosmetolog narażony jest na intensywne 
oświetlenie oraz alergię. 
 
Społeczne środowisko pracy  
Praca kosmetologa ma charakter głównie indy-
widualny. Pracując w firmach usługowych, od-

nowy biologicznej wszystkie swoje zadania  
i czynności wykonuje samodzielnie. Pracuje 
wówczas sam na sam z klientem zainteresowa-
nym uzyskaniem porady i wykonaniem zabiegu 
pielęgnacyjnego lub upiększającego. Musi zatem 
umieć zbudować relację pełnego zaufania klienta 
i dobrze poznać jego potrzeby. W sytuacjach 
wymagających zasięgnięcia opinii lekarskiej 
współpracuje najczęściej z lekarzem dermatolo-
giem, onkologiem, chirurgiem plastycznym. 
 
Organizacyjne środowisko pracy  
Kosmetolog pracuje w dzień, od 3 do 6 godzin, 
często w wolne soboty. Godziny pracy nie są 
stałe i zależą głównie od czasu otwarcia gabinetu 
czy salonu piękności. Inaczej wygląda czas pracy 
u osób pracujących w laboratorium kosmetycz-
nym, firmach produkujących kosmetyki czy na 
uczelni. Czas pracy wydłuża się w newralgicznych 
okresach roku (np. przed świętami). W soboty 
dochodzą makijaże ślubne i wieczorowe oraz 
manicure i zdobienie paznokci. Swoje zadania 
wykonuje w ubraniu reprezentacyjnym. 
Funkcje i zależności organizacyjne w tym zawo-
dzie wiążą się z wielkością i rodzajem firmy.  
W przypadku prowadzenia własnego gabinetu, 
praca kosmetologa nie jest przez nikogo nadzo-
rowana.  
 

Wymagania psychologiczne 

Ze względu na główny cel pracy kosmetologa 
jakim jest dbałość o zdrowie i urodę innych, ce-
chą niezbędną w tym zawodzie jest umiejętność 
nawiązywania kontaktów z ludźmi, dar empatii  
i przekonywania. Ważne są dyskrecja, cierpli-
wość oraz wyrozumiałość, które sprawiają, że 
podczas pobytu w gabinecie kosmetycznym 



klient czuje się komfortowo. Wskazany jest takt  
i wysoki poziom kultury osobistej. Ponadto ko-
smetolog powinien odznaczać się spostrzegaw-
czością, dokładnością i skrupulatnością. Niewąt-
pliwie do tego typu pracy potrzebna jest samo-
dzielność i umiejętność podejmowania decyzji, 
ale także poczucie piękna, zdolności manualne, 
zamiłowanie artystyczne i upodobania estetycz-
ne.  
Zawód kosmetologa jest bardzo odpowiedzialny. 
Zdrowie i samopoczucie pacjenta muszą być 
zawsze na pierwszym miejscu, a ryzyko zrobienia 
człowiekowi krzywdy pojawia się na każdym 
etapie rozpoznania i zabiegu. Druga sprawa to 
uczciwe traktowanie preparatów i zabiegów. 
Kosmetolog nie stosuje ich ze względu na cenę  
i reklamę, ale ma obowiązek kierować się do-
brem klienta. 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

Praca kosmetologa pod względem obciążenia 
energetycznego zaliczana jest do prac lekkich. 
Wśród cech fizycznych gwarantujących powo-
dzenie w pracy, wymienić należy dużą sprawność 
narządu wzroku, układu kostno-stawowego oraz 
zmysłu dotyku. Ważna jest spostrzegawczość, 
dlatego osoba pracująca w tym zawodzie powin-
na mieć dobry wzrok (może być korygowany 
szkłami zwykłymi lub kontaktowymi) i prawidło-
we widzenie barw. Niezbędna jest również 
sprawność ruchowa dłoni i palców oraz wytrzy-
małość fizyczna, gdyż szereg zabiegów wykonuje 
się w pozycji stojącej, wymuszonej. Tak więc od 
kosmetologa wymagany jest dobry ogólny stan 
zdrowia, szczególnie układu oddychania i krąże-
nia, układu kostnego, nerwowego i skóry. 

Wymagany poziom kwalifikacji  
i ścieżka kształcenia  w zawodzie 

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu 
kosmetologa odbywa się w ramach 3-letnich 
studiów pierwszego oraz 2-letnich drugiego 
stopnia, opracowanych zgodnie z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji. 
Przykładowe specjalności na licencjackim kierun-
ku kosmetologii to: 

 modelowanie ciała  

 kosmetologia naturalna 

 wizaż i stylizacja 

 podologia 

 kosmetologia z elementami metodyki kształ-
cenia zawodowego. 

Osoba, która ukończy kształcenie na poziomie 
studiów wyższych może uzupełnić kwalifikacje 
na studiach podyplomowych. Dostępna oferta 
zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności, które 
nie są wpisane w program studiów licencjackich 
czy magisterskich. 
Kosmetolog ciągle musi się dokształcać uczestni-
cząc w sympozjach kosmetologicznych, kongre-
sach estetyki, na których poszerza się również 
wiedzę z zakresu psychologii i marketingu.  
 

Zapraszamy do odwiedzenia  
 Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

 

Można również uczestniczyć: 
 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, 

np.  Poznaj swoje talenty, Dokumenty apli-
kacyjne. 

 
Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji 
zawodowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery 

zawodowej. 
 
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 
 

Więcej informacji: 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 
e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IV piętro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

Centrum Informacji i Planowania  

Kariery Zawodowej 

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje  

o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom  

w podejmowaniu decyzji zawodowych  
i planowaniu kariery. 
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