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Groomer - inaczej fryzjer dla zwierząt, nazwa  
najczęściej używana w stosunku do psich i kocich 
fryzjerów. Określenie pochodzi od angielskiego 
wyrazu to groom - pielęgnować. Podstawowym 
zadaniem groomera jest dbanie o dobrą prezencję  
i zdrowy wygląd psiej i kociej sierści oraz pazurów. 

 
Zadania i czynności robocze  

 
Groomerzy nie tylko przycinają sierść psów i kotów 
różnych ras, ale zajmują się też często  
trymowaniem, myciem, usuwaniem insektów  
i wieloma innymi zabiegami. Istnieją specjalne  
przyrządy do pielęgnacji sierści różnych ras.  
W ofertach większości salonów zajmujących  
się pielęgnacją zwierząt można znaleźć następujące 
usługi: kąpiel zwierząt, rozczesywanie sierści,  
trymowanie, strzyżenie, obcinanie pazurów,  

czyszczenie uszu, mycie zębów, usuwanie insektów. 
Kąpiel zwierząt jest usługą uznawaną za standard  
w salonach pielęgnacji zwierząt. Rozczesywanie 
sierści  jest konieczne szczególnie w przypadku  
długowłosych ras - zapobiega m.in. powstawaniu 
odparzeń pod skołtunioną sierścią. Trymowanie 
stosowane jest w przypadku psów szorstkowłosych 
i polega na usuwaniu martwej sierści psa.  
Zapobiega to gubieniu sierści, poprawia jej jakość  
i kolor. Strzyżenie powinno być zgodne  
ze standardami Międzynarodowej Federacji  
Kynologicznej (FCI), standardy  te zawierają  
szczegółowy opis cech psów danej rasy. W salonach 
istnieje również możliwość strzyżenia kotów  
oraz psów  nierasowych. Mycie zębów zapobiega 

tworzeniu się kamienia nazębnego 
prowadzącego do stanów zapalnych 
dziąseł, konieczne jest również regu-
larne przycinanie pazurów. Czysz-
czenie uszu polega na usuwaniu 

woskowiny i brudu za pomocą specjalnych prepara-
tów dla zwierząt oraz usuwaniu włosów z kanału 
słuchowego. Pozwala to na lepszą wentylację ucha, 
co jest szczególnie istotne dla psów o długich i opa-
dających uszach. W przypadku wykrycia insektów, 
zazwyczaj pcheł lub kleszczy, groomer jest zobowią-
zany do ich usunięcia. Od niedawna w Polsce poja-
wiają się także usługi dla bardziej wymagających 
klientów. Należą do nich masaże relaksacyjne  
dla psów, kąpiele antyalergiczne, farbowanie psiej 
sierści, malowanie pazurków trwałymi lakierami 
oraz perfumowanie zwierząt. Usługi te pojawiły  
się już w największych salonach w kraju, a zaintere-
sowanie takimi zabiegami wzrasta, w szczególności 
wśród właścicieli psów biorących udział w wysta-

wach.  

Do dodatkowych zadań groomerów należy ciągłe 
dokształcanie i poznawanie nowych trendów. 

 
Środowisko pracy 
 
materialne środowisko pracy 
Do świadczenia usług groomerskich potrzebne jest 
dobrze oświetlone (nie musi być duże) i wentylo-
wane pomieszczenie z dostępem do wody, miej-
scami przygotowanymi do kąpania i strzyżenia 
zwierząt oraz podstawowym sprzętem. Groomerzy 
w swych zabiegach używają specjalnych narzędzi, 
takich jak ręczna maszynka do strzyżenia, szafki  
na kółkach, szczotki, nożyczki, nóż trymerski i inne. 
Część groomerów świadczy swoje usługi także  
lub wyłącznie w domach swoich klientów. 
 
warunki społeczne  
Praca groomera polega w głównej mierze na kon-
takcie z klientem, czyli właścicielem i samym zwie-
rzęciem. Do obowiązków groomera należy m.in. 
zorientowanie się jakie są potrzeby i oczekiwania 
klientów, udzielenie odpowiedzi na pytania i wąt-
pliwości, doradzenie w sprawach pielęgnacyjnych 
zwierzęcia. 
 
warunki organizacyjne      
W zależności od formy zatrudnienia, czas pracy 
może być stały lub zmienny. Pracownik w salonie 
pielęgnacji zwierząt ma określone godziny pracy. 
Podobnie jest w gabinetach weterynaryjnych, gdzie 
groomerzy mogą być zatrudniani w celu strzyżenia 
zwierząt. Natomiast zarówno właściciel salonu 
świadczącego usługi groomerskie, jak i groomer 
świadczący swoje usługi w domach klientów,  
gdzie umawia się z właścicielem zwierzęcia na kon-



kretną godzinę, mogą mieć zmienny, regulowany 
przez siebie czas pracy. 
 

Wymagania psychologiczne 
 
Groomer powinien posiadać  zdolności manualne  
i wyczucie estetyki. Równie ważne są miłość  
do zwierząt, opanowanie i cierpliwość. W tej profe-
sji trzeba być również dobrym beha-
wiorystą zwierzęcym. Do salonu trafia-
ją różne psy, czasami po ciężkich  
przejściach, zlęknione i agresywne.  
W takich sytuacjach wiedza i odpo-
wiednie podejście do zwierzęcia  
są nieocenione.  

 
Wymagania fizyczne i zdrowotne 
 
Osoba wykonująca zawód groomera powinna od-
znaczać się dobrą sprawnością układu kostno-
stawowego i układu mięśniowego oraz rozwiniętym 
zmysłem dotyku. Przeciwwskazaniem mogą być: 
zaburzenia równowagi, epilepsja, poważne wady 
wzroku, głuchota, niedosłuch i daltonizm. Poważ-
nym utrudnieniem w pracy w tym zawodzie jest  
też alergia na sierść psa czy kota. Dlatego warto 
wykonać testy u alergologa lub, jeżeli dana osoba 
wie o swojej chorobie, podjąć decyzję o odczulaniu. 
 

Warunki podjęcia pracy w zawodzie 
 
Aby zostać profesjonalnym psim fryzjerem należy 
ukończyć kurs groomerski. Kursy organizowane  
są głównie przez właścicieli największych salonów 
pielęgnacji zwierząt, którzy często sami szkolili się 

poza granicami kraju. Szkolenia trwają od tygodnia  
do miesiąca, choć w praktyce nauka trwa do osią-
gnięcia przez adepta biegłości w sztuce. Kursant  
w czasie zajęć zapoznaje się z podstawami kynolo-
gii, poznaje wzorce strzyżenia ras zgodne ze stan-
dardami Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, 
uczy się zasad pielęgnacji i doboru kosmetyków  
do odpowiedniej struktury włosa i rodzaju skóry. 
Ważnym jest także, by każdy kursant miał zapew-
nionego „własnego psa” do ćwiczeń. Im trudniejszy 
kurs i większa różnorodność przypadków (skołtu-
niona sierść itd.), tym szybciej będzie się gotowym 
do samodzielnego prowadzenia salonu. Po zakoń-
czeniu kursu podstawowego można doszkalać  
się w strzyżeniu konkretnej rasy.  

 
Zapraszamy do odwiedzenia  

Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 

 
W ramach bezpłatnych usług można skorzystać z po-
mocy 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 aplikacyjne. 
 

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji za-
wodowej: 
 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery zawo-

dowej. 
 

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, 94 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

 
Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

to wyspecjalizowana placówka 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi  

i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, moż-
liwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także 

pomaga klientom w planowaniu  kariery zawodowej  
i podejmowaniu decyzji zawodowych. 

cipkz-szczecin@wup.pl

