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Temat: Ergonomia pracy fryzjera. 

          Termin ergonomia wywodzi się z połączenia dwóch greckich słów: 
ergon – praca i nomos – prawo. Jest nauką międzydyscyplinarną, która 

wykorzystuje wiadomości z zakresu wielu innych nauk, jak na przykład 
fizjologii, psychologii czy epidemiologii. Celem ergonomii jest optymalne 
dostosowanie narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i 

materialnego środowiska pracy do wymagań i potrzeb fizjologicznych, 
psychicznych i społecznych człowieka. Dlatego wiąże się ona z ochroną 

pracy, bezpieczeństwem oraz higieną pracy w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom. Ergonomia pracy fryzjera jest jednym z rodzajów ergonomii 
branżowej, której podmiotem działania jest szczególnie środowisko pracy 

fryzjera. Na całokształt warunków pracy w zakładzie fryzjerskim wpływają: 
 
- czynniki rzeczowe: pomieszczenia, wyposażenie stanowiska pracy, 

narzędzia i aparaty stosowane przy wykonywaniu czynności zawodowych, 
- czynniki fizyczne: promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, hałas, 

oświetlenie, 
- czynniki chemiczne: wszystkie substancje zawarte w środkach 
chemicznych używanych we fryzjerstwie, 

- czynniki biologiczne: wszelkiego rodzaju infekcje przenoszone przez 
klientów czy innych pracowników, 

- społeczne warunki pracy np: atmosfera, stosunki międzyludzkie, 
umiejętność pracy w zespole. 
 

Ergonomia, uwzględniając powyższe czynniki określa jak powinien być 
wyposażony zakład fryzjerski, poszczególne stanowiska pracy, jakich 
narzędzi i aparatów używać podczas czynności zawodowych, aby ochronić 

pracownika przed czynnikami szkodliwymi. Zawód fryzjera jest jednym z tych 
zawodów, który można nazwać pracą stojącą. Jest to zawód ciężki pod 

względem obciążeń fizycznych związanych z koniecznością długotrwałego 
stania, często w jednej pozycji. Powoduje to obciążenie m.in. stawów, 
więzadeł, ścięgien, a szczególnie kręgosłupa. Obciążenia te przyczyniają się 

do powstania chorób kręgosłupa, bólów pleców, żylaków, a nawet chorób 
układu krążenia. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik mógł co jakiś czas 

usiąść lub pochodzić. Specjaliści radzą wdrożenie specjalnych programów, 
których celem byłaby poprawa sytuacji pracowników stojących: 
restrukturyzacja systemu pracy poprzez łączenie pracy stojącej z siedzącą i w 

ruchu, polepszenie miejsca pracy – udostępnienie pomocy 
technicznych, takich jak regulowane stołki (hokery), które mogą być używane 
na przykład przy strzyżeniu czy czesaniu włosów, ergonomiczne ustawienie 

miejsc pracy – tak, by umożliwiały np.: oparcie się o ścianę. Ważnym 
elementem jest również odpowiednie obuwie, w którym fryzjer musi chodzić 

przez kilka godzin dziennie. Powinno ono być przede wszystkim wygodne, a 



więc nie wyższe niż na 2,5 cm obcasie, z zabudowanymi przodami, które 

mogą dodatkowo ochronić stopę na przykład przed zranieniem. Należy 
zwrócić również uwagę na oświetlenie, które nie powinno obciążać wzroku 

ani dawać efektu olśnienia. Oświetlenie najlepiej gdyby było dzienne, a jeśli 
musi być sztuczne, to wskazane jest zastosowanie żarówek zwykłych czy 
halogenowych, a nie świetlówek, które męczą oczy. Punkty świetlne powinny 

być przy każdym stanowisku pracy, nie powinny dawać zbyt 
mocnego światła i być prawidłowo ustawione. Tak samo szkodliwie w miejscu 
pracy działa nieświeże powietrze i zbyt wysoka temperatura. Urządzając 

stanowisko pracy należy zwrócić uwagę, aby wszystko znajdowało się w 
zasięgu ręki, było łatwo dostępne. Przedmioty, którymi posługuje się fryzjer 

powinny być nieuszkodzone i dobrej jakości, nie powodujące reakcji 
uczuleniowej. 

 

Meble znajdujące się na stanowisku pracy powinny spełniać wszelkie normy 

sanitarne i być dostosowane do wzrostu pracowników. Podczas wykonywania 
usługi fryzjerskiej, pracownik danego zakładu powinien prawidłowo dobrać i 
rozmieścić na stanowisku pracy narzędzia, potrzebne przybory i materiały, 

które będą potrzebne do wykonania określonego zabiegu. Powinny znajdować 
się w zasięgu rąk fryzjera, w odpowiednim i celowym układzie. Pomoże to na 

pewno w zwiększeniu efektywności, sprawności, a także w bezpieczeństwie 
wykonywanej usługi. Wykwalifikowany fryzjer podczas pracy powinien 
zachować właściwą, swobodną i funkcjonalną postawę. Wpływa na nią 

pewność, skuteczność i estetyka każdego ruchu. Podczas wykonywania 
czynności fryzjer najczęściej „balansuje” wokół klienta to znaczy swobodnie 

przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą lub równomiernie rozkłada 



swój ciężar na dwie kończyny dolne. Pozwala to na zmniejszanie obciążeń 

kręgosłupa i oszczędność ruchów. Zautomatyzowanie chwytów i gestów, 
podczas wykonywania zabiegów nie tylko zmniejsza wydatki energetyczne 

fryzjera, ale również jest zewnętrznym sprawdzianem posiadanej wiedzy i 
umiejętności. Ważną cechą postawy fryzjera jest płynność 
i estetyka ruchów. Celem takiej postawy fryzjera jest maksymalnie 

ekonomiczne wykorzystanie energii podczas pracy z równoczesnym 
skróceniem czasu wykonania usługi, minimalizowaniu szkodliwości, a przy 
tym uzyskaniu optymalnego efektu swojej pracy. 

 
Pytania do opracowania w zeszycie. ( do 06.04 ) 

1. Jakie są podstawowe obowiązki fryzjera w zakresie utrzymania higieny 
własnej i miejsca pracy? 
2. Jakie czynności higieniczne powinien wykonać fryzjer przed i po każdym 

kliencie? 
3. Jakie czynniki wpływają na całokształt pracy fryzjera? 
4. Jakie są negatywne konsekwencje wykonywania pracy stojącej? 

5. W jaki sposób można minimalizować skutki długotrwałego obciążania 
kończyn dolnych podczas wykonywania pracy fryzjera? 

6. Jak można scharakteryzować właściwą postawę fryzjera podczas 

wykonywania pracy? 

Mam ogromną prośbę, aby pracę domową dotyczącą projektu salonu 

wysłać mi do świąt. Narysujcie i zróbcie zdjęcie, a wersję papierową 

proszę zachować. ( Ważna ocena) 

 Narysuj w kolaże na katonie technicznym A3 projekt salonu 

fryzjerskiego swoich marzeń. Pamiętając o zachowaniu przepisów i 
zasad.  
Proszę przesyłać pracę na annasawicka1102@wp.pl 

W tytule e-meila:  klasa, imię nazwisko i data lekcji. 

Proszę o stworzenie grupy na Messenger i zaproszenie mnie, będzie 

nam  łatwiej się komunikować.  

Małe podpowiedzi: 

Propozycja 1. 
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