
1. Temat: Przestrzeganie przepisów bhp i ppo  ż   podczas strzy  ż  enia

w  ł  osów

Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż podczas strzyżenia włosów to zbiór zasad
stanowiących warunek bezpiecznego wykonania usługi. Jakiekolwiek zaniedbanie ze 
strony
fryzjera może narazić zdrowie lub życie klienta. Za negatywne skutki zdarzenia podczas
wykonywania usługi na stanowisku pracy materialnie i prawnie odpowiada fryzjer, który
dopuścił się zaniedbania.
Fryzjer powinien przestrzegać aby:
- sprzęt spełniał swoje parametry, np. grzebienie o gładkiej powierzchni, naostrzone
nożyczki, sprawdzone kable suszarki – nie mogą wykazywać oznak zniszczenia,
- czyścić i dezynfekować narzędzia oraz przybory znajdujące się na stanowisku pracy
przed i po usłudze,
- dezynfekować ręce przed i po usłudze strzyżenia,
- po zakończonym zabiegu zdezynfekować fotel, na którym siedział klient,

- w przypadku zadrapania skóry klienta lub swojej własnej, zdezynfekować i zabezpieczyć

skórę klienta, zdezynfekować dłonie i wysterylizować narzędzia,
- po wykonaniu strzyżenia nożyczki odłożyć na specjalne miejsce na narzędzia; odłożenie
na konsolę nożyczek może je uszkodzić, co powoduje szarpanie i uszkadzanie włosów
klienta podczas strzyżenia,
- przechowywać ostre narzędzia w futerałach dla ochrony przed przypadkowym
skaleczeniem,
- sznur suszarki nie może leżeć na podłodze, ponieważ fryzjer lub klient mogą potknąć się
o przeszkodę,
- nie pozostawiać na stanowisku pracy włączonych urządzeń elektrycznych (suszarki,
maszynki elektryczne do strzyżenia, prostownicy) bez opieki.



2. Temat: Budowa głowy i charakterystyka porostu włosów.

Zaburzenia kierunku wzrostu włosów.

Budowa głowy

Znajomość budowy głowy ma znaczenie przy wykonywaniu różnych czynności 

fryzjerskich. Ułatwia również zdobywanie wiedzy na szkoleniach i pokazach–styliści i 

trenerzy posługują się nazwami elementów głowy. Przydaje się także podczas 

wyznaczania linii porostu, określania gęstości włosów i podziału na separacje. 

Kształt głowy ma duży wpływ na wygląd twarzy. Głowa dorosłego człowieka może być 



zbliżona kształtem do: 

elipsy(jajka); 

kuli;

sześcianu;

prostopadłościanu. 

Między głowami mężczyzn i kobiet można zauważyć nieznaczne różnice wynikające z 

układu kości, budowy skóry oraz ilości tkanki tłuszczowej. Głowa dorosłego człowieka 

różni się także od głowy dziecka–inne są ich rozmiary i proporcje. Rozmiar czaszki 

dziecka jest większy w stosunku do jego twarzy i zmienia się powoli wraz z jego wzrostem.

Deformacje głowy

Bardzo często dochodzi do deformacji głowy,czyli uchyleń w prawidłowej budowie czaszki.

Kości ulegające deformacji prowadzą do delikatnej zmiany kształtu głowy w 

poszczególnych jej partiach. Fryzjer powinien zwrócić szczególną uwagę na takie zmiany i

skorygować je poprzez wykorzystanie odpowiedniej techniki strzyżenia i wybór korzystnej 

formy. Do deformacji zaliczamy:

wybrzuszenie ciemieniowo-potyliczne;

wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość potyliczną;

wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość potyliczno-ciemieniową;

wybrzuszenie ciemieniowe i zapadłość śródgłowia. 

Porost włosów 

Porost włosów oznacza cechy charakterystyczne wzrostu włosów i jest uwarunkowany 

genetycznie.

 Cechy te to: kierunek wzrostu, grubość i gęstość włosów. Na kierunek wzrostu włosów 

wpływa grubość łodyg włosów i kąty, pod którymi włosy wyrastają ze skóry głowy. 

Kierunek porostu

Porost włosów, czyli ich rozmieszczenie na głowie,nie jest jednolity.

U każdego człowieka włosy rosną pod innym kątami iw innym kierunku–jest to cecha 

uwarunkowana genetycznie. Różnie układa się także linia porostu włosów na czole, 

skroniach i karku. 



Kąt porostu włosów, czyli stopień ich odstawania od skóry głowy,zależy przede 

wszystkim od ich grubości. Im grubsze mamy włosy,tym bardziej odstają one od skóry. 

Cecha ta najbardziej widoczna jest u Azjatów. Posiadają oni grube i sztywne włosy, które 

po strzyżeniu na krótko sterczą pod kątem90stopni. Włosy Europejczyków są znacznie 

cieńsze i uzyskują kątokoło30-45stopni. 

Granica porostu przebiega przez czoło, skronie i kark. Ułożenie tej linii stanowi cechę 

indywidualną każdego człowieka. Może być przekazywana genetycznie, na przykład - 

niska lub wysoka linia włosów. Włosy rosnące na głowie ograniczone są granicą porostu. 

Jednak ich rozmieszczenie nie jest jednolite. w obszarach ciemieniowo-czołowych włosy 

są najsłabsze i rosną najrzadziej. również najszybciej wypadają. najmocniejsze włosy i 

gęsty porost występują w obszarze kości potylicznej i nad karkiem. 

Zaburzenia kierunku porostu

Włosy rosną w dół, od czubka głowy do dolnej granicy porostu. Przy prawidłowym 

wzroście mają jednakowy kierunek na całej głowie w poszczególnych jej partiach. 

Zaburzenia kierunku wzrostu włosów związane są z tworzeniem tzw. wirów, które 

nazywane są wicherkami. Występują one najczęściej przy granicach porostu włosów 

(czoło, szyja, skronie) oraz na wierzchołku głowy. 

Jeśli pojedyncze wiry, łącząc się ze sobą,tworzą pasma układające się w różnych 

kierunkach, niezgodnych z naturalnym wzrostem włosa, można je podzielić na:

pojedyncze i podwójne;

symetryczne i niesymetryczne;

rozbieżne i zbieżne.



Tekstura włosów

Tekstura włosów to cecha, od której uzależniony jest wybór techniki strzyżenia i formy 

stylizacji. Informuje nas ona o tym, z jakim rodzajem włosów mamy do czynienia. Mówi 

nam o ich kształcie, grubości i podatności na układanie. Tekstura włosów może być: 

gładka; 

strukturalna;

przestrzenna.

Umiejętne rozpoznanie rodzaju włosów pozwoli nam dobrać technikę strzyżenia tak, aby 

fryzura wyglądała efektownie i klient nie miał problemów z jej układaniem. Przykład: włosy 

delikatne i zniszczone najlepiej uformować we fryzurę krótką i cieniowaną; mało 

efektownie wyglądać będą w formie długiej.

Długość włosów 

 Przy doborze odpowiedniej długości kierujemy się przede wszystkim względami 

estetycznymi–powinna być ona dopasowana do tekstury włosów. Jeśli klientka ma włosy 

cienkie i delikatne,powinna unikać długich form. Natomiast jeśli posiada włosy sztywne i 

twarde,to krótkie formy będą wymagać od niej wiele wysiłku podczas stylizacji 



Zarost –gęstość włosów

Gęstość włosów ma największe znaczenie przy wykonywaniu strzyżenia męskiego. 

Mężczyźni mają skłonność do utraty włosów w różnych partiach głowy lub przerzedzenia 

zarostu w tych miejscach. Jest to naturalna cecha związana z gospodarką hormonalną. 

Zadaniem fryzjera jest dopasowanie formy fryzury tak,aby w jak największym stopniu 

zatuszować te niedoskonałości. Zmiany gęstości zarostu zdarzają się także u kobiet. 

Gęstość włosów jest wyznacznikiem doboru koloru. Włosy rzadkie wydają się bardziej 

przerzedzone przy kolorach jasnych, a zagęszczają się optycznie przy ciemnych 



Kondycja włosów i skóry głowy

Określenie kondycji włosów i skóry głowy jest niezbędnym elementem tworzenia fryzury. 

Jednym z pierwszych zadań fryzjera jest dobranie odpowiednich kosmetyków  do stanu 

włosów i skóry klienta. Jeżeli klient ma suchą skórę i włosy,należy zastosować preparaty 

nawilżające i regenerujące. Przy rozpoznaniu skóry alergicznej lub nadmiernie 

zniszczonych włosów należy odstąpić od wykonywania niektórych zabiegów 

Zadaniem fryzjera jest dobranie odpowiedniej formy fryzury tak, aby w jak największym 

stopniu zniwelować zaburzenia porostu włosów. Należy pamiętać, że wiry poddają się 

długim i ciężkim włosom,jednak przy zbyt krótkich strzyżeniach same wybierają swoje 

ułożenie. Zaburzenia kierunku wzrostu włosów najlepiej zniwelują fryzury bardzo długie, 

bardzo krótkie lub fryzury o nieregularnych liniach strzyżenia. 

Celem przeprowadzonej oceny stanu włosów i skóry głowy jest rozpoznanie naturalnych 

warunków klientki, aby móc je porównać z życzeniem dotyczącym nowej fryzury. Tylko 

wtedy można podjąć decyzję, czy i przy wprowadzeniu jakich koniecznych zmian życzenie

klientki będzie możliwe do zrealizowania. 



3. Temat: Strzyżenie definicja i cele.

Strzyżenie włosów to skracanie włosów  w celu nadania im pożądanego kształtu

zgodnego z panującą modą, przyzwyczajeniami klienta, kondycją skóry i 

włosów, jakością włosów oraz charakterem pracy klienta

Strzyżenie wykonuje się w celach:

• higienicznym, czyli usuwanie uszkodzonych części łodygi włosów, np. 

zniszczonych końcówek

• estetycznym, czyli stworzenie ładnej fryzury, która się podoba oraz 

podkreślenie indywidualnych cech klienta

• funkcjonalnym, czyli wykonanie fryzury praktycznej z godnie z panującą 

modą, wiekiem klienta oraz dostosowaną do społeczeństwa w którym 

funkcjonuje ( praca, szkoła, subkultura)


