
Zakres V 

 

Przedmiot: Techniki Fryzjerskie 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 
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Komunikacja interpersonalna  

Pojęcie komunikacji interpersonalnej oraz jej głównych zasad Komunikację definiujemy jako 

proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych 

komunikatów (przekazów).  

Wyróżniamy trzy podstawowe zasady:  

a) komunikacja dotycząca ludzi wymaga zrozumienia wzajemnych stosunków między ludźmi,  

b) komunikacja dzieląca się znaczeniami wymaga zdefiniowania terminów, pojęd 

zrozumiałych dla uczestników przekazu  

c) komunikacja wiąże się z symbolami, chod gesty, dźwięki, litery, liczby i słowa mogą jedynie 

obrazowad lub przybliżad myśl, którą mają przekazad 

 
 

Dwukierunkowe komunikowanie występuje wtedy, gdy istnieje sprzężenie zwrotne  

z odbiorcą. Inicjatorem jest nadawca, czyli źródło komunikatów. Odbiorcą zaś jest osoba, 

której zmysły odbierają komunikat przekazany przez nadawcę. 

 

 

 

 

 



 

Znaczenie komunikacji w salonie fryzjerskim. 

Nie wszyscy klienci potrafią w obrazowy i zrozumiały sposób opisad swoje oczekiwania 

dotyczące jakiegoś zabiegu czy nowej fryzury. Niektórzy zwyczajnie są jeszcze 

niezdecydowani, inni mogą nieświadomie wprowadzad nas w błąd. Podpowiadamy, jak się 

komunikowad, by spotkania z klientem nie były wyłącznie stresującą walką. 

Aby odnieśd sukces w branży fryzjerskiej  oprócz fachowej wiedzy i techniki trzeba wykazad 

się również znajomością zasad komunikacji interpersonalnej. Nie da się bowiem zbudowad 

zaufania ani dobrych, długotrwałych relacji z klientami bez daru nawiązywania  

i podtrzymywania kontaktów, porozumiewania się i budowania relacji czy umiejętności 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Komunikację najczęściej rozumie się jako proces wymiany informacji pomiędzy nadawcą  

a odbiorcą. Aby była skuteczna, musi przebiegad w dwóch kierunkach i byd zrozumiała dla 

uczestników tego procesu. Mówiąc prościej, skuteczna komunikacja oznacza taki sposób 

mówienia i słuchania, który umożliwia wzajemne zrozumienie. 

 

 

 



Komunikacja z klientem  

 

Dobra komunikacja z klientem to podstawa każdej usługi. Komunikacja werbalna (słowna) 

polega na właściwej rozmowie, odpowiednio zadawanych pytaniach oraz miłym tonie głosu. 

Rozmowa jest ważna. Fryzjer nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem, prezentuje swój 

profesjonalizm i zdobywa zaufanie. Z treści rozmowy dowiaduje się czego oczekuje klient  

i ustala jakie zabiegi będą wykonywane. Dialog trwa przez całą usługę lub tylko na pewnych 

jej etapach. Nie każdy klient lubi czy ma ochotę rozmawiad! Komunikacja niewerbalna 

(bezsłowna), czyli przyjazna postawa, gestykulacja (tzw. mowa ciała) i mimika twarzy 

(uśmiech!), aktywne słuchanie (reaguj na słowa klienta) oraz kontakt wzrokowy – sprawią 

pozytywne wrażenie i nastawienie do fryzjera. Pamiętaj, że na komunikację niewerbalną 

klient reaguje podświadomie. Dlatego warto poznad kilka zasad komunikacji. 

Zasady komunikacji z klientem podczas usługi – patrz, słuchaj i mów Witaj i żegnaj klienta  

z uśmiechem. Dzieo dobry! Do widzenia. Do zobaczenia. 

 Przedstaw się. Mam na imię Ania. Reprezentuję salon Beauty. 

 Bądź opiekuoczy, ale nie nadskakuj. Dzisiaj będę się Panią zajmowad. Zapraszam. Co mogę 

zaproponowad do picia?  

Uważnie słuchaj i obserwuj klienta. 

Rozmawiając z klientem sprawdź stan jego włosów i skóry głowy póki są suche. 

Powiedz kilka słów o pielęgnacji.  

Ustal z klientem fryzurę, ale nie narzucaj swojego zdania.  

Szanuj wizję klienta. Spytaj klienta czy rozumie, co będziesz robił. Wytłumacz jeśli nie 

rozumie. 

 Pokaż klientowi, co chcesz zrobid. Korzystaj z profesjonalnych źródeł. Mówiąc do klienta – 

patrz mu w oczy. Ale nie nachalnie! Nie nachylaj się nad głową klienta. Możesz wywoład  

u niego niepokój. Pochyl się z boku lub pozostao w pozycji wyprostowanej.  

Nie machaj rękami.    

Nie spiesz się! 

Nie śmiej się głośno.  

Nie krytykuj innych.  

Unikaj w rozmowie potocznych wyrażeo czy wulgaryzmów. 

Wycisz telefon, nieco ścisz muzykę i radio – mogą zakłócid rozmowę z klientem.  

Nie zdrabniaj imion klientów, chyba, że na ich życzenie.  

Jeśli zastosujecie się do powyższych wskazówek usługa minie w przyjaznej atmosferze, bez 

względu na typ klienta. 

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

Komunikacja werbalna to wymiana słów. Głównym źródłem informacji dla rozmówcy jest 

komunikacja niewerbalna (pozajęzykowa, czyli m.in. gestykulacja, mimika, ton głosu, sposób 

i tempo mówienia, spojrzenie, postawa ciała, sposób ubierania się, nawyki osobiste itp.), 



która uzupełnia i wzmacnia przekaz ustny. Często kryje się za nią więcej niż za naszymi 

słowami – również to, czego nie chcemy wydobywad. Poza tym, to właśnie komunikacja 

niewerbalna decyduje o pierwszym wrażeniu, które najsilniej wpływa na nastawienie 

odbiorcy. Później trudno je zmienid. 

Nie wszystkie zachowania niewerbalne podlegają naszej kontroli. Niektóre są zupełnie poza 

nią. Nad zdecydowaną większością można jednak zapanowad. Dlatego przy każdym 

kontakcie z klientem należy zwrócid uwagę na: 

 Swój wyraz twarzy – to najbardziej wymowny sposób komunikacji. Układ ust i brwi, 

grymas twarzy, wyraz oczu, sposób, w jaki poruszamy ustami podczas rozmowy, 

wiele mówią o naszym stanie emocjonalnym i osobowości. Wyrazem twarzy 

przekazujemy klientowi również naszą reakcję na komunikat, który od niego 

odbieramy. I chociaż czasem chcielibyśmy coś ukryd przed rozmówcą, nagła zmiana 

wyrazu twarzy może zdradzid nasze prawdziwe odczucia. Dzieje się to tak szybko, że 

możemy nawet nie zdawad sobie z tego sprawy. 

 Utrzymywanie kontaktu wzrokowego – to wyraz zainteresowania i skupienia uwagi 

na rozmówcy. Poza tym kontakt wzrokowy postrzegany jest również jako symbol 

pewności siebie oraz wiary w to, co się mówi. Nie wolno jednak przesadzid  

i wpatrywad się stale w swojego rozmówcę, ponieważ może poczud się tym 

zakłopotany. Z kolei unikanie kontaktu wzrokowego może zostad odebrane jako 

przejaw znudzenia, braku szczerości lub zainteresowania podtrzymywaniem 

konwersacji. 

 Swoje gesty i postawę ciała – stanowią one nieodłączny element procesu 

komunikowania się i ważne dopełnienie komunikacji werbalnej. W komunikacji  

z klientami najbardziej pożądane są tzw. gesty otwarte (zachęcające do kontaktu  

i sprzyjające budowaniu zaufania), takie jak np. zwrócenie się w stronę rozmówcy  

(a w pozycji siedzącej lekkie pochylenie się w kierunku klienta), otwarte ramiona, 

kontrolowane potakiwanie głową. Negatywnie odbierane są natomiast krzyżowanie 

rąk i/lub nóg, zakrywanie ust, dotykanie twarzy, odwracanie się od rozmówcy, 

spoglądanie na zegarek, rozglądanie się lub zajmowanie dodatkowymi czynnościami, 

ziewanie, bawienie się łaocuszkiem czy pierścionkiem, opuszczanie czy chowanie 

dłoni. Takie zachowania psują nasz profesjonalny wizerunek, ujawniając słabośd, 

zakłopotanie, niepewnośd, bezradnośd, chaotycznośd czy niezdecydowanie. 

 Swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą – to cechy, które silnie oddziałują na 

klientów i albo będą ułatwiały komunikowanie się, albo stworzą barierę. Wygląd 

zewnętrzny wiele o nas mówi. W znaczący sposób rzutuje na ocenę naszych 

umiejętności, wiarygodności czy profesjonalizmu, zwłaszcza przy pierwszym 

kontakcie. Dlatego nie można sobie pozwolid na żadne zaniedbania w tej kwestii. 

Pomięte, nazbyt obcisłe lub nadmiernie wyciągnięte i znoszone ubrania, wystająca 

znad spodni bielizna, zbyt głęboki dekolt, wyzywający lub niedopasowany makijaż czy 

fryzura są całkowicie niedopuszczalne, ponieważ psują nasz profesjonalny wizerunek. 

Poza tym źle odbierane jest również noszenie zbyt krzykliwych kolorów czy 

nadmiernie ekstrawaganckich ubrao. 



 Swój uśmiech – to najłatwiej rozpoznawalna forma komunikacji niewerbalnej. Jest 

przejawem siły, zdecydowania, odwagi, równowagi, pewności siebie, zaradności, 

zrównoważenia, pozytywnego nastawienia, dowartościowania, pozytywnej 

samooceny, optymizmu, radości i szczęścia. Szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci 

ludzie są bardziej lubiani, lepiej odbierani, łatwiej nawiązują kontakt z innymi. Poza 

tym uśmiech i pozytywne nastawienie łagodzą trudne sytuacje, które czasami 

zdarzają się w kontaktach z klientami. 

 Intonację i barwę głosu oraz tempo i rytm mówienia – ważne jest nie tylko to, co się 

mówi, ale również sposób, w jaki o tym opowiadamy. Przede wszystkim należy mówid 

wyraźnie i kierowad głos w stronę rozmówcy. Nie oznacza to wcale, że trzeba mówid 

wolno, cały czas w tym samym tempie i w ten sam sposób. Wręcz przeciwnie: 

modulując ton, głośnośd i barwę głosu sprawiasz, że konwersacja nie jest dla odbiorcy 

monotonna. Unikaj jednak zbyt szybkiego tempa mówienia, ponieważ sygnalizuje ono 

zdenerwowanie, a poza tym wprowadza chaos i napięcie. Źle odbierany jest również 

protekcjonalny czy przymilny ton. 

 Utrzymanie odpowiedniego dystansu od rozmówcy – wyczucie bezpiecznej 

odległości, na jaką można się zbliżyd do siebie podczas rozmowy, ma bardzo istotne 

znaczenie, szczególnie w relacjach z klientem. Jeśli naruszymy przestrzeo intymną lub 

osobistą klienta (odległośd do 122 cm), a on akurat sobie tego nie życzy, wówczas 

poczuje się niekomfortowo, a w jego zachowaniu może się pojawid irytacja oraz chęd 

szybkiego zakooczenia rozmowy. Sygnałem, że za bardzo wkroczyliśmy w przestrzeo 

drugiej osoby, może byd cofanie, odsuwanie się od nas na odległośd dla niej 

optymalną. Jeśli z kolei będziemy zachowywad zbyt duży dystans, może to zostad 

potraktowane przez klienta jako brak zainteresowania z naszej strony lub odnoszenie 

się do jego spraw z rezerwą. Dlatego w przypadku gdy nie wiemy, jaką odległośd 

zachowad, lepiej jest poruszad się w strefie społecznej naszego rozmówcy (od 122 cm 

do 360 cm), a następnie z wyczuciem zmniejszad ten dystans. 

 

Techniki aktywnego słuchania: 

 Parafrazowanie – czyli podsumowanie fragmentu wypowiedzi rozmówcy własnymi 

słowami, co dla niego jest potwierdzeniem, że słuchasz uważnie i ze zrozumieniem. 

Dzięki parafrazie masz też możliwośd sprawdzenia, czy na pewno dobrze rozumiesz, 

co Twój rozmówca miał na myśli. Parafraza może zaczynad się od słów: „Z tego, co 

pani mówi rozumiem, że…”, „O ile dobrze zrozumiałem, zależy pani na…”, 

„Rozumiem, że chodzi pani o to, by…” itp. Natomiast na koocu parafrazy powinno się 

znaleźd pytanie: „Czy tak?”, które da klientowi możliwośd sprostowania. Parafraza ma 

olbrzymie znaczenie w sytuacjach konfliktowych. Z uwagi na to, że celem jej używania 

jest dobre zrozumienie rozmówcy, chroni ona przed dokonywaniem pochopnej oceny 

sytuacji bez zrozumienia intencji interlokutora. 

 Precyzowanie (klaryfikacja) – to prośba o rozwinięcie jakiejś myśli, która dla nas jest 

nie do kooca jasna, o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nas treści, np. o wskazanie 

konkretnych przykładów. 



 Odzwierciedlanie – to pokazywanie rozmówcy tego, w jaki sposób odbieramy jego 

emocje. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach ważnych i poruszających naszego 

klienta. Technika ta odwołuje się do zachowao empatycznych i polega na okazywaniu 

rozmówcy (pozycją ciała, mimiką, głosem, sposobem mówienia), że rozumiemy  

i odwzajemniamy jego przeżycia. 

 Podsumowanie – czyli wypunktowanie najważniejszych kwestii poruszanych  

w rozmowie. Używa się tutaj określeo: „Podsumowując…”, „To, co zostało do tej pory 

powiedziane, to…”, „Wydaje się, że najważniejszymi kwestiami, o których 

rozmawialiśmy, były… Czy czegoś nie pominąłem?”. 

 Zadawanie pytao – to najważniejsza umiejętnośd, którą warto opanowad.  

W pytaniach tkwi ogromna siła: pozwalają one zdobyd potrzebne informacje  

o rozmówcy i jego potrzebach, dają możliwośd wypowiedzenia się, zwiększają 

zaangażowanie obydwu stron podczas konwersacji, pomagają klientowi otworzyd się 

w rozmowie. Pytania służą również okazywaniu zainteresowania, gotowości pomocy, 

zrozumienia. Poza tym, jeśli pytania są odpowiednio zadawane, pozwalają utrzymad 

kontrolę nad konwersacją. Warto więc temu zagadnieniu poświęcid nieco więcej 

uwagi. 

 

Wbrew pozorom zadawanie pytao i kierowanie za ich pomocą rozmową okazuje się nie tak 

łatwe, jak by się to mogło wydawad. Z ich stosowaniem wiąże się dużo błędów  

i nieporozumieo. Jednym z nich jest twierdzenie, że należy zadawad wyłącznie pytania 

otwarte. Pytania zamknięte to takie, które zaczynają się na ogół od czasownika lub słowa 

„czy”. Odpowiada się na nie „tak”, „nie”, „nie wiem” lub wybiera jedną z opcji zawartych  

w pytaniu. W odróżnieniu od nich pytania otwarte wymagają dokładniejszej, często 

rozbudowanej odpowiedzi, są więc bardziej przydatne, ponieważ umożliwiają zebranie dużej 

ilości informacji dotyczących pragnieo, odczud, zainteresowao czy potrzeb naszego 

rozmówcy. Zaczynają się najczęściej od słów: „co”, „jak”, „z jakiego powodu”, „kiedy”. Nie 

jest prawdą, że nie powinno się stosowad pytao zamkniętych, ponieważ dzięki nim można 

doprecyzowad uzyskane informacje albo zawęzid obszar poszukiwao. Nie można ich jednak 

zadawad w zbyt dużej liczbie na początku rozmowy, ponieważ zamykają komunikację, 

wprowadzają atmosferę przesłuchania i czynią rozmówcę biernym uczestnikiem. Dlatego 

lepiej jest zacząd od pytao otwartych, a następnie metodą „od ogółu do szczegółu” 

dopytywad o kolejne kwestie, doprecyzowywad niejasności, szukad najlepszych rozwiązao. 

 

Formułując pytania, należy zwracad uwagę, aby nie brzmiały one zbyt agresywnie. Tak jest 

np. z pytaniem rozpoczynającym się od słowa „dlaczego”. Warto więc mied przygotowane 

inne, łagodniej brzmiące sformułowania: „w jaki sposób”, „z jakiego powodu”, „jak do tego 

doszło”, „co doprowadziło”. Pytania otwarte niekiedy warto poprzedzid uzasadnieniem, 

dlaczego je zadajesz. Kiedy komunikujesz intencje, ograniczasz efekt zaskoczenia, co sprawia, 

że pytanie jest w większym stopniu akceptowane przez rozmówców, np. „Czy bardziej zależy 



pani na szybkim efekcie wizualnym czy też na rezultacie wydłużonym w czasie? Od tego 

będzie zależed rodzaj i inwazyjnośd zabiegu, któremu należałoby się poddad”. 

 

Bariery komunikacyjne. 

W życiu codziennym wymianę informacji między nadawcą i odbiorcą mogą utrudniad 

różnego rodzaju czynniki, które ograniczają odbiorcy możliwośd właściwego zrozumienia 

komunikatu. Najczęściej są to: 

 Różnice w postrzeganiu – często ludzie o odmiennej wiedzy i doświadczeniu patrzą na 

to samo zjawisko z różnych punktów widzenia. Dla przykładu to, co dla jednych 

klientek będzie nieznacznym skróceniem fryzury, dla innych może oznaczad 

rewolucyjną zmianę wyglądu. 

 Różnice językowe – aby komunikat został właściwie odebrany, język (słowa, 

symbolika), którego używa nadawca komunikatu, powinien byd zrozumiały dla 

odbiorcy. Np. fryzjer, proponując klientce długośd pixie cut, powinien wyjaśnid 

i pokazad, że skróci włosy do długości kilku centymetrów, ponieważ większośd osób 

korzystających z usług salonów fryzjerskich nie zna specjalistycznej terminologii. 

 Szum – każdy czynnik, który przeszkadza w komunikowaniu. Może chodzid o szumy 

zewnętrzne, np. hałas, niewłaściwe oświetlenie (zbyt ostre lub słabe światło), dźwięk 

dzwonka telefonu, albo szumy wewnętrzne, np. myślenie o czymś innym niż to,  

o czym mówi rozmówca. 

 Emocje – czasami komunikacja może byd utrudniona, gdy w trakcie rozmowy  

z klientem pojawia się napięcie i do głosu dochodzą silne emocje. W takiej sytuacji 

trudno koncentrowad uwagę na rozmówcy. Najczęściej skupiamy się wtedy na sobie, 

na własnych emocjach i na obronie przed atakiem drugiej strony. 

 Niezgodnośd komunikatów werbalnych i niewerbalnych – czyli różnica między tym, co 

mówimy a naszą mową ciała. Według światowej klasy specjalisty, Alberta 

Mehrabiana z Uniwersytetu Kalifornijskiego z Los Angeles, tylko 7% komunikatu 

przekazujemy za pomocą słów, 38% informacji to intonacja i tembr głosu, zaś 

pozostałą częśd komunikatu (55%) stanowią takie elementy, jak gesty, mimika, 

pozycja ciała i ułożenie rąk czy wygląd zewnętrzny. 

 Przeciążenie informacyjne – czyli próby przekazania zbyt dużej ilości informacji  

w krótkim czasie. Trzeba pamiętad, że człowiek ma ograniczone możliwości 

zapamiętywania. Poza tym należy brad pod uwagę efekty pierwszeostwa i świeżości: 

słyszymy głównie to, co zostało powiedziane na początku i na koocu wypowiedzi. 

 

Cechy wysokiej jakości usług. 

Jakośd to najważniejsza przewaga konkurencyjna firmy. 

Oto niektóre główne cechy usługi wysokiej jakości: 



 Materialnośd: dostępnośd personelu i komunikacja z klientem; 

 Niezawodnośd: pracownicy mają niezbędne umiejętności, usługa świadczona jest 

kompetentnie i profesjonalnie; 

 Szybkośd: usługa realizowana jest w czasie pożądanym i zaakceptowanym przez 

klienta; 

 Grzecznośd: personel jest uprzejmy i okazuje szacunek w kontaktach z klientem; 

 Bezpieczeostwo: podczas świadczenia usługi zagwarantowane jest pełne 

bezpieczeostwo, brak ryzyka i wątpliwości; 

 Dostępnośd: z usługi można korzystad bez przeszkód w wybranym momencie; 

 Odpowiedniośd: klient jest prawidłowo poinformowany w języku dla niego 

zrozumiałym. 

 

Asertywnośd i empatia w pracy zawodowej fryzjera. 

 

Empatia i asertywnośd pozwalają lepiej funkcjonowad w społeczeostwie. Są niezbędne do 

prawidłowego zrozumienia własnych i cudzych emocji. 

Asertywnośd w psychologii oznacza umiejętnośd wyrażania swoich myśli, uczud i poglądów  

z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. Asertywnośd to 

także umiejętnośd odmawiania, mówienia "nie" wtedy, kiedy rzeczywiście nie zgadzasz się  

z ogółem. 

Zachowanie asertywne oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. 

Zwykle jest umiejętnością nabytą, co oznacza, że istnieją skuteczne sposoby na to, by ją  

w sobie wypracowad. . To także umiejętnośd odmawiania. Asertywnośd przeciwstawia się 

dwóm innym skrajnym zachowaniom - agresji oraz uległości i jest - obok empatii - 

podstawową umiejętnością wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Postawa 

asertywna jest złotym środkiem, ponieważ zachowania asertywne są optymalne i najbardziej 

konstruktywne. 

W sytuacjach konfliktowych asertywnośd pozwala osiągnąd kompromis, dąży do 

porozumienia, które uwzględnia obie strony: ich zdania, potrzeby, emocje, pragnienia. 

Prowadzi do rozwiązania, które nie rani, nie wymaga poświęcenia własnej godności  

i rezygnacji z uznanych wartości. Asertywnośd oznacza zdolnośd komunikowania się z ludźmi 

przy zachowaniu własnej odrębności i bez narzucania swojego zdania. 

Osoba wykazująca się asertywnością jest zdolna do przyjmowania krytyki, ocen i pochwał. 

Ma wysoką samoocenę - adekwatną do rzeczywistości, niezależną od akceptacji bądź braku 

sympatii ze strony innych. Komunikuje odważnie własne przekonania i opinie, nawet  

w sytuacjach narażenia się na krytykę większości grupy. Stawia sobie realistyczne cele i dąży 

do nich, pokonując przeszkody, zawsze szanując innych. 



 

Czego nie robi osoba asertywna? Nie boi się odrzucenia ani negatywnej oceny. Nie jest 

uległa, ale i nie rani innych - szanuje ludzi, ich uczucia i zdanie. Potrafi kontrolowad swoje 

emocje, nie ulega emocjonalnym naciskom i nie poddaje się manipulacjom czy 

konformizmowi. 

Niezbędną umiejętnością dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeostwie jest empatia, 

czyli rozpoznawanie emocji u innych ludzi. Empatia rodzi altruizm, czyli zachowanie 

polegające na działaniu na korzyśd innych. Osoby posiadające zdolnośd empatii są bardziej 

wyczulone na subtelne sygnały sugerujące, czego chcą inni lub czego im potrzeba.  

 

 

 

Zasady i podstawy współpracy w zespole. 

Umiejętnośd pracy w grupie to jedna z kompetencji miękkich, które mają szczególne 

znaczenie dla pracodawców. Chcąc efektywnie działad w zespole, warto m.in. wsłuchiwad się 

w oczekiwania współpracowników oraz konstruktywnie rozwiązywad problemy i konflikty. 

Najważniejsze zasady współpracy w grupie to: 



 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 

Zdolnośd formułowania jasnych wypowiedzi i słuchania komunikatów wysyłanych przez 

rozmówców – to kompetencja niezbędna niemal w każdym zawodzie. Aby ją rozwijad, warto 

np. zastanawiad się nad tym, jak współpracownicy mogą interpretowad nasze wypowiedzi. 

Dobrze jest także upewniad się, czy właściwie zrozumieliśmy to, co mieli nam do 

zakomunikowania.    

 Realizowanie celów zespołowych 

Aby skutecznie pracowad w grupie, nie możemy dbad wyłącznie o własny interes. Przyjęcie 

takiej postawy utrudnia realizację celów, które można osiągnąd dzięki współdziałaniu. 

 Sumienne wykonywanie powierzonych zadao 

Zespół pracowników można porównad do maszyny, w której awaria jednej części prowadzi 

do unieruchomienia całej struktury. Pracując w grupie, musimy rzetelnie i na czas 

wywiązywad się ze swoich zobowiązao, ponieważ w przeciwnym razie spowodujemy 

opóźnienia. 

 Uczciwośd 

Ujawnianie informacji, które nie powinny byd znane osobom postronnym czy 

dyskredytowanie nielubianego członka zespołu – to zachowania uniemożliwiające efektywne 

wykonywanie zadao. 

 Okazywanie zaufania 

Podejrzliwośd jest kolejną przeszkodą na drodze do realizacji celów w zespole. Warto dad 

kredyt zaufania współpracownikom. Nadmierna ostrożnośd, podejrzliwośd i zamknięcie na 

pozostałych członków grupy utrudnia współdziałanie.   

 Budowanie przyjaznej atmosfery 

O efektach pracy decyduje także jakośd stosunków panujących pomiędzy członkami zespołu. 

Życzliwośd, szczerośd i chęd niesienia pomocy – to postawa, którą warto przyjmowad  

w środowisku pracy. 

 Bycie otwartym na oczekiwania i sugestie współpracowników 

Pracę w grupie utrudniają także despotyczne zachowania i brak pokory. Wspólne cele można 

osiągnąd wyłącznie dzięki podjęciu dialogu. Kilka osób dostrzega znacznie więcej niż jedna – 

warto wykorzystywad ten potencjał.   

 Formułowanie informacji zwrotnych 

W efektywnym współdziałaniu pomaga także konstruktywna krytyka oraz udzielanie 

pochwał. Formułowanie tego typu komunikatów nie leży wyłącznie w gestii liderów. Dobrze, 

jeśli wszyscy członkowie zespołu wzajemnie się motywują. 



 Branie odpowiedzialności za podejmowane działania 

Realizacja przyjętych założeo jest możliwa tylko wtedy, gdy każdy członek grupy angażuje się 

w przedsięwzięcie. Ważne też, żeby byd świadomym konsekwencji własnych decyzji. Nie 

można przenosid odpowiedzialności na inne osoby lub uwarunkowania, jeśli popełniło się 

błąd.   

 Wspólne rozwiązywanie problemów 

Jedną z kompetencji umożliwiających współdziałanie jest zdolnośd pokonywania trudności. 

Nie warto zniechęcad się, gdy napotykamy przeszkody na swojej drodze. 

 

Pojęcie stresu i zasady jego eliminacji na stanowisku pracy. 

 

Stres to nasza reakcja/ zachowanie na wszelkie bodźce (stresory), których doświadczamy. 

Objawy psychologiczne stresu : 

 

 

Do głównych czynników działających stresogennie na pracownika należą: 

 

 poziom wymagao i zdolnośd sprostania im, 

 

 niski poziom kontroli nad pracą, 

 

 brak wsparcia od przełożonych i współpracowników 

 

Jak eliminowad stres w pracy? 

Na początku warto zacząd od spraw organizacyjnych w firmie i komunikacji wewnętrznej. 

Dzięki temu można wyłapad i usunąd wszelkie nieprawidłowości w zarządzaniu, które mogą 



byd przyczyną stresu dla pracowników. Nie można też zapominad o równym traktowaniu 

każdego z pracowników. Kadra kierownicza powinna zaś odbyd specjalne szkolenie dotyczące 

stresu, na którym dowiedzą się, jak stworzyd optymalne środowisko pracy. Dobrym 

pomysłem będą specjalne warsztaty o stresie dla pracowników. Firma powinna również 

szerzyd wiedzę na temat metod radzenia sobie ze stresem oraz zdrowego trybu życia, 

zachęcając pracowników do czynnego uprawiania sportu i przestrzegania zdrowej diety. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stres-nie-w-mojej-firmie 

 

Negocjacje , mediacje i arbitraż. 

Negocjacja  to  rozmowa,  która  prowadzi  do  porozumienia  się,  czyli  uzgodnienia 

wspólnego stanowiska. W sferze usług fryzjerskich przedmiotem negocjacji jest uzgodnienie 

wykonania usługi lub ocena jej wykonania. Podczas negocjacji co najmniej dwie osoby 

zamieniają się rolami – raz jest się nadawcą komunikatu, a innym razem jego odbiorcą. 

Istotnymi elementami negocjacji są: treśd przekazywanych informacji i relacje między 

rozmówcami. Negocjator musi byd dobrze przygotowany do rozmowy, wypowiadad się  

w sposób zrozumiały, używad właściwych słów i wyra-żeo, aby przekazywane informacje 

dotarły do odbiorcy. Fryzjer, który prowadzi rozmowę  z  klientem,  powinien  zadawad  jak  

najwięcej  pytao,  tak  aby  upewnid się, że klient właściwie go rozumie. Warto poznad 

najważniejsze fazy negocjacji,  ułatwiające  osiągnięcie  korzystnych  rozwiązao  nawet   

w  przypadku  konfliktu interesów.  

Jakie są fazy negocjacji   ?                   

 komunikowanie się stron (określenie reguł i celu negocjacji),     

 zbliżenie stanowisk (akceptacja propozycji),    

 zawarcie porozumienia lub uzgodnienie protokołu rozbieżności.  

Umiejętnośd skutecznej argumentacji ułatwia fryzjerowi przekonanie klienta do swoich racji. 

W czasie konsultacji fryzjer powinien używad odpowiednich argumentów, aby klient 

uwierzył, że proponowane towary lub usługi w pełni od-powiadają jego wymaganiom.  

Przykład: polecenie produktu Klientka ma wątpliwości co do produktu, jaki zaproponował jej 

fryzjer. Pyta: Dlaczego włosy są takie miękkie? Fryzjer odpowiada: To zaleta odżywki, która 

zawiera składniki pochodzenia roślinnego. 

Fryzjer powinien umiejętnie i przekonująco argumentowad swoje propozycje. Dobra 

argumentacja zawsze spotyka się z pozytywnym odzewem, zła – może popsud atmosferę. Je-

żeli oferowany produkt ma także jakieś wady, to nie należy ich ukrywad, ale przedstawid je 

klientowi w zestawieniu z zaletami. 

Zasady skutecznego negocjowania :      

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-stres-nie-w-mojej-firmie


 skuteczne komunikowanie się,     

 koncentracja uwagi na partnerze,      

 przekazywanie partnerowi informacji,     

 podtrzymywanie korzystnej atmosfery,     

 skuteczne  argumentowanie. 

Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej stronom sporu w poszukiwaniu rozwiązao 

konfliktu i zawarciu ugody akceptowanej przez te strony. Strony same rozwiązują konflikt 

negocjując ze sobą. W mediacji strony proszą mediatora o pomoc. Można więc powiedzied, 

że mediacja to negocjacje zarządzane przez mediatora.  

Arbitraż to oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym arbiter 

rozstrzygnie spór przyznając rację jednej ze stron. 

W mediacji wygrywają obie strony decydując same o sposobie rozwiązania sporu i zawierając 

ugodę. W arbitrażu wiele postępowao kooczy się ugodą, ale w zasadzie to jedna ze stron 

wygrywa proces. 

 

 Zasady obsługi klientów. 

 O właściwie przeprowadzonej usłudze decyduje : 

 fryzjer, który ma bezpośredni kontakt z klientem podczas wykonywania usług 

 recepcjonista, który pośredniczy w umawianiu wizyt, przyjmuje należnośd , organizuje 

pracę fryzjerów 

 menadżer , który kontroluje funkcjonowanie salonu jako całości, doradza w 

sytuacjach problemowych rozładowuje konflikty, rozpatruje również reklamacje, 

zamawia produkty i preparaty 

 

Typy klientów w salonie fryzjerskim. 

 

Klienci, którzy odwiedzają salony fryzjerskie reprezentują różne typy osobowości. Pierwsze 

wrażenie pozwala fryzjerowi ocenid nieznanego klienta, który wchodzi do salonu.  

Z tego powodu należy znad podstawowe typy klientów odwiedzających salony 

fryzjerskie. 

 

Młodzież to grupa bacznie przyglądająca się modzie i jej zmianom -reaguje spontanicznie na 

nowości. Młodzi ludzie lubią zmiany, ale lubią też decydowad. Często odwiedzają 

salony fryzjerskie, ponieważ chcą byd modni, wyróżniad się w swoim środowisku, 



zwracad na siebie uwagę. Kiedy przychodzą do salonu, oczekują od fryzjera 

najnowszych katalogów fryzur, znajomości obowiązujących trendów, umiejętności 

udzielenia fachowych porad. Fryzjer musi znad obowiązujące trendy, żeby zaspokoid 

tę grupę klientów. 

 

Klient prestiżowy pragnie zwrócid na siebie uwagę, zdobyd uznanie i szacunek. Wygląd jest 

dla niego bardzo ważny, od tego zależy bowiem zdobycie i utrzymanie pracy, 

wymarzonego stanowiska, pozycji społecznej. Ten klient często przychodzi do salonu 

fryzjerskiego i zawsze chce wyglądad doskonale. Dla takiego klienta ważny jest także 

nowoczesny wygląd salonu. 

Klient zdystansowany to klient, dla którego moda nie stanowi motywacji do zmian. 

Pozostaje wolny od jej wpływu i nacisku środowiska . Decyzje o zmianie fryzury 

podejmuje rzadko i niechętnie. W tym przypadku można przewidzied decyzje klienta  

i przygotowad się do usługi. 

 

Klient pozbawiony potrzeb w zakresie mody to taki klient, dla którego wygląd zewnętrzny 

jest mniej ważny. Nie czuje potrzeby dbania o własny wizerunek czy jego zmiany czy 

jego zmiany. Opinia innych nie ma dla niego znaczenia. Jest rzadkim gościem  

w salonach fryzjerskich. Jeżeli przychodzi to jest to związane na ogół z jakąś okazją. 

 

Klient nonkonformista nie zwraca uwagi na powszechną modę. Wszystko to, co jest 

szczególnie popularne w danym okresie, on z reguły odrzuca. Ma własne pomysły  

i potrzebę ich realizacji. W przypadku tych klientów musimy dbad o to,  aby znad 

najnowsze kierunki w modzie i mied w zanadrzu kilka awangardowych, 

nieszablonowych pomysłów. 

 

Klient oszczędny nie rzuca się w oczy, ale lubi wygląd porządny i tradycyjny. Nie lubi 

poświęcad fryzurze zbyt wiele czasu i pieniędzy. Lubi swobodne i wygodne fryzury. 

 

Klient konserwatysta w szczególny sposób dba o swój wygląd. przeważnie ma wypracowany 

indywidualny styl. Zwraca uwagę na estetykę, wyjątkowośd swojego wyglądu, ale nie 

jest ekstrawagancki. wybiera raczej tradycyjne formy i kolorystykę. 

 



Klient niepełnosprawny wymaga szczególnej opieki i troski. Często jest pełen obaw -

przerażony wizytą w miejscu, gdzie jest dużo ludzi. Skrępowany swoją 

niepełnosprawnością może sprawiad wrażenie zlęknionego i niepewnego. O tego 

klienta trzeba zadbad w szczególny sposób. Ciepły uśmiech, miła rozmowa, chęd 

pomocy przy przemieszczaniu się pomiędzy stanowiskiem a myjnią -to gesty , które 

ułatwiają kontakt fryzjera z takim klientem. Należy pamiętad, że wszyscy mają prawo 

do takiej samej obsługi. Osoby niepełnosprawne są doskonałymi i oddanymi klientami 

salonu. 

 

Klient dziecko to najsympatyczniejszy ale i najtrudniejszy klient w salonie. Trzy czy 

czterolatek wytrzymuje w skupieniu około 15 minut. Fryzjer musi pracowad jak 

najszybciej. Dziecko dale tyle czasu, ile samo jest w stanie wytrzymad.  Często mały 

człowiek przychodzi do fryzjera po raz pierwszy i nie jest przygotowany przez 

rodziców. Może byd przestraszony, bad się nożyczek i obcej osoby. Nie wie co go 

czeka. Dlatego fryzjer powinien mied w zasięgu ręki zabawkę albo kolorową 

książeczkę. Powinno się unikad cukierków, ponieważ dziecko może się zakrztusid. 

Fryzjer z sympatycznym i cierpliwym podejściem powinien wzbudzid zaufanie. Wtedy 

dziecko i jego rodzice polubią wizyty w takim salonie . Jeżeli dziecko nie wyraża 

ochoty na strzyżenie, nie należy go do tego zmuszad, nawet jeśli występuje wbrew 

woli rodziców. Oporny mały i do tego niecierpliwy klient może wykonad szybki, 

niespodziewany ruch, który może się skooczyd skaleczeniem. 

 

Fazy obsługi klienta. 

Poszczególne etapy obsługi klienta liczy się od momentu przekroczenia przez niego drzwi 

salonu fryzjerskiego aż do jego opuszczenia, a przy stałych klientach aż do ponownego 

przyjścia. Składa się na nie powitanie, wywiad, wykonanie usługi, pobranie należności za 

usługę, pożegnanie. Kolejne etapy usługi stanowią już normę w usłudze bezpośredniej. Klient 

jest świadomy czego może oczekiwad po usłudze w salonie fryzjerskim. Dlatego każdy fryzjer 

powinien dobrze znad poszczególne etapy. W usłudze ważne jest odpowiednie 

rozplanowanie czasu, tak, żeby wykonad wszystkie etapy, nie tracąc czasu, a jednocześnie 

dad klientowi poczucie komfortu, że cały czas usługi został dla niego starannie zaplanowany. 

Pośpiech jest bardzo niewskazany. Klient lubi czud opiekę fryzjera. Wiąże się z tym dokładnie 

i bez pośpiechu wykonana usługa. Podstawą jest tu jedynie doskonała koordynacja pracy.  

 Umówienie wizyty  

Podczas umówienia wizyty klient zostaje zidentyfikowany przez recepcjonistę lub wpisany po 

podaniu danych personalnych do bazy danych. Na tym etapie należy pamiętad o grzecznej 

formule powitania. Oficjalnej, ale zawsze miłej, w przypadku nowego klienta i ustalonej  



w przypadku klienta regularnego. W bazie danych fryzjer sprawdza charakter poprzedniej 

wizyty, co jest dla niego wskazówką przy umówieniu. Z nowym klientem przeprowadza się 

krótki wstępny wywiad, notując informacje w bazie danych.   

Powitanie  

Zawsze wpływa na nastrój klienta. Na tym etapie sygnalizuje się klientowi, że skupia on na 

sobie życzliwą uwagę pracownika salonu, i dlatego trzeba powitad go z miłym uśmiechem. 

Dobrze jest pomóc klientowi zdjąd wierzchnią odzież, zaproponowad coś do picia. Jeżeli 

klient pojawia się niezapowiedzianie, a wszyscy są zajęci, należy zaprowadzid go do 

poczekalni, proponując napój, czasopismo czy katalogi fryzur. Klient nie powinien czekad 

więcej niż 6–7 min., ponieważ irytuje się. Należy go przeprosid za oczekiwanie. Oczekiwanie 

na usługę to moment wprowadzenia klienta w atmosferę salonu. 

Rozmowa z klientem   

Na tym etapie klient wyraża swoje oczekiwanie. Fryzjer może obserwowad kondycję włosów, 

głowę, stan skóry głowy. To moment na rozmowę z klientem przy pomocy otwartych pytao, 

takich jak np.:   

−Czego Pan/Pani sobie życzy?   

−Jak często myje Pan/Pani głowę?   

−Jakie zabiegi były wykonywane na włosach?   

−Jakich produktów do pielęgnacji włosów Pan/Pani używa?  

Pytania dotyczą pielęgnacji włosów, ich kondycji i wyglądu, wykonywanych na nich 

zabiegów, preferencji klienta, chęci zmiany wyglądu czy odświeżenia fryzury. Pytania 

pomagają określid oczekiwania klienta i możliwości przeprowadzenia danej usługi. Fryzjer ma 

przed sobą trudne zadanie zapamiętania odpowiedzi klienta i właściwiej analizy, tego co 

usłyszał oraz zobaczył. Prowadząc rozmowę z klientem fryzjer sprawdza jednocześnie skórę 

głowy i włosy pod kątem warunków naturalnych (wrodzonych) i tymczasowych (nabytych 

pod wpływem warunków otoczenia, w tym zabiegów fryzjerskich). Fryzjer sprawdza stan 

skóry głowy: normalna, wrażliwa, z łupieżem, oraz wygląd i stan włosów: normalne, suche, 

tłuste. W salonach fryzjerskich należy przeprowadzad przed usługą wnikliwą diagnozę 

włosów.   

Wykonanie usługi  

Kolejnym etapem usługi jest jej wykonanie, na podstawie szczegółowych wskazówek 

uzyskanych podczas rozmowy z klientem. Prawidłowo wykonana usługa wymaga od fryzjera 

pełnego profesjonalizmu. Dobrze przygotowanego planu pracy, znajomości zasad 

wykonywania danej usługi, wyobraźni, konsekwencji i precyzji podczas wykonywania 

kolejnych czynności oraz postępowania według procedur ustalonych przez producenta 



preparatów chemicznych. W czasie trwania usługi fryzjer korzysta z szeregu narzędzi, 

preparatów, aparatów, przyborów i bielizny fryzjerskiej. Ważne jest stałe utrzymywanie  

z klientem kontaktu werbalnego i niewerbalnego. Zapewnia to postępowanie zgodnie  

z oczekiwaniami klienta. Klient lubi wiedzied, co w danym momencie robi fryzjer. Fryzjer na 

bieżąco informuje klienta o postępach usługi. Taka forma współpracy z klientem budzi jego 

zaufanie i zadowolenie.  W czasie usługi fryzjer powinien zachowad warunki bezpieczeostwa  

i higieny pracy:  

 zabezpieczyd klienta i jego odzież przed substancjami chemicznymi i ostrzyżonymi 

włosami,   

 korzystad z preparatów chemicznych zgodnie z instrukcją,   

 rozpylad substancje w sprayu z określonej – min. 30–40 cm – odległości od twarzy 

klienta,  

 w celu ochrony oczu klienta i jego układu oddechowego, kontrolowad ilośd i kierunek 

rozpylanych preparatów,   

 stosowad narzędzie ostre zgodnie z zasadami bezpieczeostwa,  

 dezynfekowad po usłudze wszystkie narzędzia pracy i przybory,   

 oczyścid i zdezynfekowad miejsce pracy – konsolę i fotel,   

 uprzątnąd podłogę wokół stanowiska pracy,   

 odłożyd do brudownika brudną bieliznę lub wyrzucid w odpowiednio oznakowane 

miejsce materiały jednorazowego użytku 

Należnośd za usługę. 

 O wartości usługi fryzjera powinien poinformowad klienta podczas konsultacji przed usługą. 

Pozwoli to na uniknięcie zdziwienia czy niezadowolenia klienta w przypadku wysokiej ceny za 

usługę. Świadomośd kosztów pozwala na zaakceptowanie ceny. Należnośd za usługę  

i zakupione w salonie produkty do pielęgnacji włosów w domu, odbywa się przy recepcji.  

W wielu salonach są specjalne pojemniki obok recepcji, do których klienci wrzucają napiwki, 

dzięki czemu unika się krępujących klientów sytuacji.  Pożegnanie Fryzjer osobiście żegna 

klienta i po raz kolejny uświadamia mu, że wygląda on/ona atrakcyjnie w nowym uczesaniu. 

Pożegnanie klienta kooczy usługę i jest równie ważne jak powitanie. Fryzjer z uśmiechem 

może zaproponowad klientowi termin następnej wizyty . 

 

 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 09.06.2020r. na adres: 
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1. Wybierz odpowiednie określenie dla stylu asertywnego  

a) szanuje swoje prawa i uczucia innych.  

b) poniża innych przez zabawne sytuacje.  

c) ukrywa wyraz oczu za przymrużonymi oczami.  

d) trudno nawiązuje kontakt wzrokowy. 

2. Komunikacja werbalna to  

a) przekaz informacji za pomocą wyrazów.  

b) język ciała.  

c) wyraz uczuć lub władzy.  

d) komunikacja człowieka za pomocą kontaktu.  

3.  Jak przebiega komunikacja dwustronna  

a) nadawca, odbiorca.  

b) nadawca, kodowanie, odbiorca.  

c) nadawca, kodowanie, zachowanie, odbiorca.  

d) nadawca, kodowanie, zachowanie, dekodowanie, odbiorca. 

4. Aby uniknąć konfliktu można  

a) wycofać się z niego.  

b) pójść na kompromis.  

c) współpracować z przeciwnikiem.  

d) zastosować każdą z metod. 

5. Parafrazowanie to: 

a) podsumowanie fragmentu wypowiedzi rozmówcy własnymi słowami, 

b) prośba o rozwinięcie jakiejś myśli, 

c) pokazywanie rozmówcy tego, w jaki sposób odbieramy jego emocje. 

d) to najważniejsza umiejętnośd, którą warto opanowad 

6. W salonach fryzjerskich należy przeprowadzad przed usługą wnikliwą diagnozę 

włosów, przeprowadza się ja w fazie: 

a) Umówienia wizyty 

b) Powitania  

c) Rozmowy z klientem 

d) Wykonywania usługi 

7. Klient nonkonformista 

a) Ma własne pomysły i potrzebę ich realizacji 

b) Zwraca uwagę na panującą aktualnie modę 

c) Wymaga szczególnej opieki i troski 

d) Jest oszczędny 
8. Bariery komunikacyjne to różnego rodzaju czynniki, które ograniczają odbiorcy 

możliwośd właściwego zrozumienia komunikatu. 

a) Prawda 

b) Fałsz  

9. Wymień cztery cech wysokiej jakości usługi: 

a)   ……………………………………….. 

b) …………………………………………… 

c) …………………………………………….. 

d) ……………………………………………… 



10. O wartości usługi fryzjera powinien poinformowad klienta  

a) podczas konsultacji przed usługą 

b) podczas wykonywania usługi 

c) po wykonanej usłudze 

d) najlepiej nie informowad klienta w ogóle i postawid go przed faktem dokonanym 

 

 

   

 

 

 


