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Kształcimy zawodowo!
Największa oferta publikacji 
przygotowujących do pisemnej 
i praktycznej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.
•	Oferta dla uczniów szkół zawodowych i techników, 

a także słuchaczy kursów zawodowych 
oraz uczestników wszelkich form kształcenia 
ustawicznego

•	Publikacje do 40 zawodów i 48 kwalifikacji   

•	Podręczniki z aprobatą MEN

•	Seria „Pracownie” – publikacje do praktycznej 
nauki zawodu

•	Repetytoria i testy egzaminacyjne 

•	Testy i zadania praktyczne do egzaminu 
zawodowego

•	Zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych 
zawodowych 

•	Publikacje zawierające wiadomości 
wspólne dla wszystkich zawodów 

•	Materiały metodyczne dla nauczycieli 
w Klubie Nauczyciela

  59  
nowości 

na rok szkolny 
2016 / 2017
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Drodzy Nauczyciele!
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
od lat aktywnie wspierają nauczycieli 
i uczniów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. Od roku 2012 oddaliśmy 
w Państwa ręce ponad 200 nowych 
podręczników i programów nauczania. 
Część z tych publikacji to zakupione 
przez nas tytuły wydawnictwa REA.  
Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy 
59 kolejnych publikacji opracowanych 
zgodnie z nową podstawą programową. 
Wszystkie nowe pozycje wraz 
z terminami ukazania się znajdą Państwo 
w naszym katalogu.

 

Co proponujemy?

•  Nowe podręczniki do takich zawodów, 
jak: piekarz, technik organizacji 
reklamy, technik mechatronik / monter 
mechatronik, technik elektronik / 
monter elektronik oraz operator 
obrabiarek skrawających.

•  Nowe serie podręczników poświęcone 
tematyce:

– bezpieczeństwa i higieny pracy 
w branżach: budowlanej, hotelarskiej, 
samochodowej, mechanicznej, 
fryzjersko-kosmetycznej, 
gastronomicznej oraz elektrycznej;

– podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w branżach: 
budowlanej, samochodowej, 
mechanicznej oraz elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej. 

•  Zeszyty ćwiczeń do nauki języka 
obcego zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) dla zawodu technik 
logistyk / spedytor.

•  Kolejne podręczniki do nauki  
zawodów: monter zabudowy  
i robót wykończeniowych 
w budownictwie,  
technik elektryk i technik mechanik.

•  Zestaw e-poradników metodycznych 
dla nauczycieli do nauki zawodów: 
piekarz, operator obrabiarek 
skrawających, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
technik organizacji reklamy, technik 
mechatronik / monter mechatronik, 
technik elektronik / monter elektronik. 

•  Kontynuację cieszących się dużym 
zainteresowaniem serii:  
Pracownie (do praktycznej nauki 
zawodu), Repetytoria (pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie) oraz Testy i zadania 
egzaminacyjne (opracowane 
zgodnie z nową formułą egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie). 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej 
strony internetowej:  
http://www.wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe/

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnego 
programu nauczania i innych materiałów 
pomocnych w pracy nauczyciela, należy 
wejść na stronę internetową WSiP, 
zarejestrować się w serwisie uczę. pl 
i pozostawić swoje dane (m.in. imię 
i nazwisko, nauczane przedmioty, adres 
szkoły, numer telefonu, adres e-mail)  
– patrz: str. 148-152.

Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Z poważaniem

Artur Dzigański

Kierownik Zespołu Kształcenia Zawodowego
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Spółka Akcyjna 
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

WYGODNY I SZYBKI DOSTĘP DO OFERTY PUBLIKACJI ZAWODOWYCH: 

•	 	wsip.pl	–	informacje	o	publikacjach	zawodowych	WSiP	

•	 	sklep.wsip.pl	–	aktualna	oferta	publikacji	zawodowych

•	 	infolinia	–	bezpośredni	kontakt	z	pracownikiem	wydawnictwa

•	 	pomoc konsultanta	zespołu	kształcenia	zawodowego

PRACOWNIK INFOLINII	

•	odpowie	na	pytania	

•	skontaktuje	z	konsultantem	

•	przekieruje	do	odpowiedniego		
pracownika	wydawnictwa	

INFOLINIA 801 220 555 

KONSULTANT ZESPOŁU  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	

•	wyjaśni	wątpliwości

•	zaprezentuje	publikacje	

•	wskaże	najlepszą	ofertę

•	pomoże	w	wyborze		
podręczników
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•	informacja	o	wszystkich	publikacjach	zawodowych	WSiP,		
w	tym	o	nowościach	i	zapowiedziach

•	informacja	o	ofertach		
specjalnych

•	możliwość	obejrzenia		
fragmentów	podręczników

•	przekierowanie		
do	Klubu	Nauczyciela

•	zestawienie	podręczników		
do	starej	i	nowej	podstawy		
programowej

•	informacja	o	cenach	i	dostępności	publikacji	

•	informacja	o	rabatach	i	promocjach	

•	informacja	o	warunkach		
zakupu	i	dostawy

•	wygodny	i	prosty	sposób		
składania	zamówień	

•	możliwość	wyboru		
sposobu	płatności

•	bezpłatna	dostawa		
w	przypadku	zamówienia		
powyżej	70	zł	

sklep.wsip.pl
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje 
do nauki zawodów fryzjer, technik usług fryzjerskich oraz 
technik usług kosmetycznych, przygotowane zgodnie 

z nową podstawą programową. Uwzględniają one przedstawione 
poniżej efekty kształcenia oraz pozwalają na dobre przygotowanie 
się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
przeprowadzanego wg nowej formuły (w ramach poszczególnych 
kwalifikacji). 

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
•	 Podejmowanie i prowadzenie działalności  

gospodarczej (PDG)
•	 Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
•	 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
•	 Język obcy zawodowy (JOZ)
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

2.  Efekty kształcenia wspólne dla zawodów  
branży fryzjersko-kosmetycznej:
•	 PKZ (A.k), PKZ (A.n), PKZ (A.aa) – umiejętności  

stanowiące podstawę kształcenia  
w zawodach fryzjer, technik usług fryzjerskich  
oraz technik usług kosmetycznych

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji  
wyodrębnionych w zawodach:

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH / FRYZJER 
KWALIFIKACJA A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH 
•	 Część 1: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 
•	 Część 2: Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 
•	 Część 3: Zmiana koloru włosów

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 
KWALIFIKACJA A.23. PROJEKTOWANIE FRYZUR 
•	 Część 1: Wykonywanie projektów fryzur 
•	 Część 2: Stylizacja fryzur z wykorzystaniem  

technik wizualizacji 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 
KWALIFIKACJA A.61. WYKONYWANIE ZABIEGÓW  
KOSMETYCZNYCH TWARZY 
•	 Część 1: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy 
•	 Część 2: Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy 

KWALIFIKACJA A.62. WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP 
•	 Część 1: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała 
•	 Część 2: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp  

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów technik usług kosmetycznych oraz fryzjer i technik usług 
fryzjerskich uzyska dostęp do bezpłatnego programu nauczania z poradnikiem metodycznym do kształcenia w tym zawodzie 
(wersja PDF do pobrania w Klubie Nauczyciela pod adresem uczę.pl). Materiał ten opracowali autorzy i eksperci WSiP.  
Ma on pomóc nauczycielom w realizacji założeń nowej podstawy programowej.

Branża  
fryzjersko-kosmetyczna

uczę.pl
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Monika Sekita-Pilch, Magdalena Kaniewska
PRACOWNIA KOSMETYCZNA CIAŁA. TECHNIK USŁUG 
KOSMETYCZNYCH. KWALIFIKACJA A.62. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU 

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności w zakresie 
kwalifikacji A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, 
dłoni i stóp). Każdy rozdział zawiera krótkie wstępy teoretyczne, 
przypominające uczniom najważniejsze wiadomości i wskazujące 
kluczowe zasady, o których nie wolno zapominać w trakcie 
wykonywania zadań praktycznych. Najważniejszym elementem 
Pracowni kosmetycznej są karty pracy, które obfitują 
w różnorodne zadania. Służą 
one nie tylko szlifowaniu 
umiejętności praktycznych, 
lecz także wyrabiają nawyk 
samodzielnego myślenia 
w trakcie realizacji zadań. 
Publikacja podkreśla też 
wagę krytycznej oceny 
podejmowanych czynności 
oraz wskazuje właściwe 
podejście do klienta. 

Monika Sekita-Pilch, Małgorzata Rajczykowska
PRACOWNIA KOSMETYCZNA TWARZY. TECHNIK USŁUG 
KOSMETYCZNYCH. KWALIFIKACJA A.61. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

Publikacja pomaga opanować praktyczne umiejętności w zakresie 
kwalifikacji A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy). Każdy rozdział zawiera krótki wstęp teoretyczny 
przypominający uczniowi najważniejsze wiadomości i zwraca 
uwagę na trudniejsze zagadnienia, które powinny zostać 
powtórzone przed przystąpieniem do zadań praktycznych. 
Najważniejszym elementem publikacji 
są karty pracy z dużą liczbą 
zadań. Publikacja stanowi 
cenny materiał ćwiczebny 
i powtórzeniowy dla 
osób przystępujących 
eksternistycznie do 
egzaminów. 

Pracownie – publikacje  
do praktycznej nauki zawodu

KWALIFIKACJA A.61 
161416
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.62
161417
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.23
161432
Termin wydania: III kwartał 2016

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 
Aleksandra Jakubik
PRACOWNIA FRYZJERSKA. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. 
FRYZJER. KWALIFIKACJA A.19. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodach 
fryzjer i technik usług fryzjerskich, realizująca treści z zakresu 
kwalifikacji A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich), 
do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach. Sprawdza 
umiejętności związane z pielęgnacją 
włosów i skóry głowy, 
ondulowaniem, strzyżeniem 
i zmianą koloru włosów, 
a także układaniem fryzur. 
Kładzie również nacisk 
na sprawdzenie wiedzy 
dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy w pracowni fryzjerskiej 
oraz właściwego doboru 
sprzętu do wykonania 
zabiegów fryzjerskich. 

KWALIFIKACJA A.19
161418
W sprzedaży

Beata Wach-Mińkowska, Ewa Mierzwa,  
Aneta Dytmar
PRACOWNIA STYLIZACJI FRYZUR. TECHNIK 
USŁUG FRYZJERSKICH. KWALIFIKACJA A.23. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego 
w zawodzie technik usług fryzjerskich, realizująca treści z zakresu 
kwalifikacji A.23 (Projektowanie fryzur), do wykorzystania 
podczas zajęć w pracowniach. Sprawdza 
umiejętności związane 
z projektowaniem różnych 
rodzajów fryzur, tworzeniem 
zestawień kolorystycznych 
włosów, szkicowaniem fryzur 
i opracowywaniem rysunków 
instruktażowych. Kładzie też 
nacisk na sprawdzenie wiedzy 
dotyczącej umiejętności 
stosowania specjalistycznych 
programów komputerowych. 

Nowość
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PRACOWNIE – PUBLIKACJE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
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Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy
Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter,  
Aleksandra Jakubik
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK 
USŁUG FRYZJERSKICH. FRYZJER. KWALIFIKACJA A.19

Publikacja pomaga uczniowi opanować wiadomości dotyczące kwalifikacji 
A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) i przygotować się do egzaminu 
zawodowego z kwalifikacji A.19. Wskazuje najważniejsze zagadnienia i umożliwia 
weryfikację zapamiętanych wiadomości przez rozwiązywanie testów. Zadania 
praktyczne z rozwiązaniami ułatwiają opanowanie umiejętności związanych 
z usługami fryzjerskimi. Publikacja jest szczególnie cenna dla osób przystępujących 
eksternistycznie do egzaminu, a także dla fryzjerów oraz techników usług 
fryzjerskich rozpoczynających pracę w zawodzie.

KWALIFIKACJA A.19
165348
W sprzedaży

Monika Sekita-Pilch
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE.  
EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK USŁUG 
KOSMETYCZNYCH. KWALIFIKACJA A.62 

Publikacja ułatwia przyswojenie podstawowych wiadomości 
z zakresu kwalifikacji A.62 (Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Pomaga określić poziom 
opanowania materiału. Sprzyja samodzielnej pracy, dlatego 
jest polecana uczniom przystępującym eksternistycznie 
do egzaminu. Stanowi kompendium wiadomości potrzebnych 
do zdobycia kwalifikacji A.62, 
będzie więc cennym 
zbiorem informacji dla osób 
zaczynających pracę 
w zawodzie technik usług 
kosmetycznych.

Monika Sekita-Pilch
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH.  
KWALIFIKACJA A.61 

Publikacja ułatwia opanowanie wiadomości z zakresu kwalifikacji 
A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). 
Pomaga uczniowi przygotować się do egzaminu, wskazując mu 
najważniejsze zagadnienia, a także umożliwiając weryfikację 
zapamiętanych wiadomości przez rozwiązywanie testów. 
Zadania praktyczne z rozwiązaniami ułatwiają opanowanie 
umiejętności związanych 
z usługami kosmetycznymi. 
Publikacja jest szczególnie 
cenna dla osób 
przystępujących 
eksternistycznie  
do egzaminu, a także 
dla techników usług 
kosmetycznych 
zaczynających pracę 
w zawodzie.

KWALIFIKACJA A.61
165353
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.62
165354
W sprzedaży

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA
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Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, 
Aleksandra Jakubik 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. FRYZJER. KWALIFIKACJA 
A.19. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.19 
(Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) 
w zawodach fryzjer i technik usług 
fryzjerskich. Każdy zestaw 
to 40 zadań testowych 
sprawdzających wiedzę 
i umiejętności. Zadania 
przygotowano zgodnie 
ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych. Na końcu 
publikacji zamieszczono 
klucz odpowiedzi. 

Aneta Dytmar 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. KWALIFIKACJA A.23. 
PROJEKTOWANIE FRYZUR

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.23 
(Projektowanie fryzur) w zawodzie technik usług fryzjerskich. 
Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych 
i zadania praktycznego, 
sprawdzających wiedzę 
i umiejętności. Do każdego 
zadania praktycznego 
dołączono propozycję 
rozwiązania oraz szablony 
rysunków głów, ułatwiąjące 
rozwiązanie. Na końcu 
zamieszczono  
klucz odpowiedzi. 

Magdalena Ratajska
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH. KWALIFIKACJA A.62. 
WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, 
DŁONI I STÓP

Zbiór zawiera 5 testów egzaminacyjnych. Każdy test składa się  
z 40 zadań. Zadania praktyczne zawierają przykładowe 
rozwiązania ze wskazówkami metodycznymi dla ucznia. 
Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji. 
Na końcu zamieszczono klucz 
odpowiedzi.

Magdalena Ratajska
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH. KWALIFIKACJA A.61. 
WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY 

Zbiór zawiera 5 testów egzaminacyjnych. Każdy test składa się  
z 40 zadań. Zadania praktyczne zawierają przykładowe 
rozwiązania ze wskazówkami metodycznymi dla ucznia. 
Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji. 
Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi.

Testy i zadania praktyczne 
Egzamin zawodowy

KWALIFIKACJA A.61
165325
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.19
165301
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.62
165326
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.23
165340
W sprzedaży

TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY
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Efekty kształcenia wspólne 
dla zawodów branży 
fryzjersko-kosmetycznej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów w zakresie PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej), KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ 
(Organizacja pracy małych zespołów). Prezentuje wiedzę na temat 
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśnia zasady 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, omawia przepisy prawa 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Magdalena Ratajska
BHP W BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ 

Publikacja przedstawiająca efekty kształcenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla branży 
fryzjersko-kosmetycznej. Kładzie szczególny nacisk 
na mikrobiologiczne bezpieczeństwo pracownika 
i klienta. Przystępnie tłumaczy regulacje prawne specyficzne 
dla omawianej branży. Wyjaśnia konieczność stosowania 
poszczególnych procedur i wskazuje możliwe konsekwencje 
nieodpowiedzialnego zachowania. Omawia szczegółowo zagrożenia 
dla zdrowia pracownika, uczy właściwego zachowania w celu 
zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Podręcznik 
stanowi wartościowy materiał nie tylko dla ucznia, lecz także 
dla osoby zaczynającej pracę lub planującej podjęcie działalności 
gospodarczej w branży fryzjersko-kosmetycznej.

158501
W sprzedaży

161434
Termin wydania: II kwartał 2016

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

Nowość

wsip.pl
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Technik usług fryzjerskich 
Fryzjer

Beata Wach-Mińkowska, Ewa Mierzwa 
STYLIZACJA FRYZUR

Podręcznik do nauki zawodu technik usług fryzjerskich, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.23 
(Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji). 
Uczy wykonywania rysunków fryzur z zastosowaniem 
różnych technik ich 
projektowania, tworzenia 
portfolio projektów 
fryzur, opracowywania 
rysunków instruktażowych, 
skalowania fryzury oraz 
stosowania specjalistycznych 
programów komputerowych. 
Wiadomści teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami 
i ilustracjami.

KWALIFIKACJA A.23.2
161414
Nr dop. 47/2014
W sprzedaży

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter 
PROJEKTOWANIE FRYZUR

Podręcznik do nauki zawodu technik usług fryzjerskich, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.23 
(Wykonywanie projektów fryzur). Uczy projektowania różnych 
rodzajów fryzur, tworzenia zestawień kolorystycznych włosów, 
analizy wyglądu klienta, doboru elementów fryzury do kształtu 
twarzy, technik szkicowania 
fryzur oraz prowadzenia 
rozmowy z klientem. 
Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

KWALIFIKACJA A.23.1
161408
Nr dop. 81/2013
W sprzedaży

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter
TECHNIKI FRYZJERSKIE PIELĘGNACJI WŁOSÓW 

Podręcznik do nauki zawodów fryzjer i technik usług 
fryzjerskich, realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji A.19 (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
włosów). Uczy doboru metod i technik pielęgnacji włosów 
oraz skóry głowy, wyboru odpowiednich preparatów, udzielania 
porad na temat pielęgnacji włosów, a także wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych. Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego wykorzystania. 

 

KWALIFIKACJA A.19.1
161413
Nr dop. 48/2013
W sprzedaży

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter 
TECHNIKI FRYZJERSKIE STRZYŻENIA WŁOSÓW, 
FORMOWANIA FRYZUR I ONDULOWANIA 

Podręcznik do nauki zawodów fryzjer i technik usług 
fryzjerskich, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji A.19 (Strzyżenie włosów, formowanie fryzur 
i ondulowanie). Uczy doboru metod i technik strzyżenia 
włosów, posługiwania się sprzętem fryzjerskim, ondulowania 
i prostowania chemicznego włosów, ich zagęszczania 
i przedłużania oraz stosowania preparatów fryzjerskich. Wiedzę 
teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
wykorzystania. 

KWALIFIKACJA A.19.2
161407
Nr dop. 60/2013
W sprzedaży

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. FRYZJER

uczę.pl
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Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter 
TECHNIKI FRYZJERSKIE ZMIANY KOLORU WŁOSÓW

Podręcznik do nauki zawodów fryzjer i technik usług 
fryzjerskich, realizujący treści z zakresu trzeciej części 
kwalifikacji A.19 (Zmiana koloru włosów). Uczy doboru technik 
rozjaśniania i koloryzacji włosów, wykonywania zabiegów 
koloryzacji i rozjaśniania włosów oraz korekty koloru, a także 
wykorzystywania niezbędnych preparatów. Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania.

KWALIFIKACJA A.19.3
161409
Nr dop. 6/2013
W sprzedaży

161406
W sprzedaży

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter
PODSTAWY FRYZJERSTWA 

Podręcznik realizujący treści stanowiące podbudowę 
do kształcenia w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. 
Uczy rozpoznawania rodzajów ludzkich włosów, określania 
ich właściwości, rozpoznawania uszkodzeń włosów i chorób 
skóry, sporządzania szkiców i rysunków fryzur, projektowania 
salonu fryzjerskiego oraz wykorzystania narzędzi, akcesoriów 
i preparatów fryzjerskich. Wiadomości teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA
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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Joanna Dylewska-Grzelakowska
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY, SZYI I DEKOLTU

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.61 
(Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi 
i dekoltu). Uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie 
kosmetycznym (techniki masażu, rozpoznawanie rodzajów 
skóry, wytwarzanie preparatów, rozpoznawanie schorzeń 
skóry i metody ich leczenia). Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania. 

Technik  
usług kosmetycznych

KWALIFIKACJA A.61.1
161402
Nr dop. 33/2013
W sprzedaży

Joanna Dylewska-Grzelakowska
ZABIEGI UPIĘKSZAJĄCE TWARZY, SZYI I DEKOLTU

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.61 
(Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy, szyi 
i dekoltu). Uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania 
zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie 
kosmetycznym (budowa skóry, rozpoznawanie różnych 
rodzajów cery, metody pielęgnacji oczu i ich oprawy, techniki 
makijażu, przeciwwskazania wobec wykonywania niektórych 
zabiegów). Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami 
i kolorowymi 
ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
wykorzystania.

Joanna Dylewska-Grzelakowska
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.62 
(Wykonywanie zabiegów kosmetycznych i upiększających 
ciała). Uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych ciała w gabinecie kosmetycznym 
(techniki masażu, diagnostyka kosmetyczna, drenaż limfatyczny, 
badanie skóry, metody złuszczania naskórka, sposoby leczenia 
najczęściej pojawiających się schorzeń dermatologicznych). 
Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i kolorowymi 
ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
wykorzystania.

KWALIFIKACJA A.62.1
161411
Nr dop. 40/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A61.2
161410
Nr dop. 39/2013
W sprzedaży
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BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

Magdalena 
Samulczyk-Wolska,  
Piotr Rochowski,  
Anna Dul
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
FRYZJERSKO- 
-KOSMETYCZNEJ

Piotr Rochowski,  
Anna Dul
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
FRYZJERSKO- 
-KOSMETYCZNEJ

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

161404
W sprzedaży

161405
W sprzedaży

Zeszyty ćwiczeń do języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) w branży fryzjersko-kosmetycznej obejmują 
następujące tematy: klasyfikacja zawodów, gabinet fryzjersko- 
-kosmetyczny i jego wyposażenie, czynności i zabiegi fryzjerskie, 
czynności i zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, 
sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne, marketing 
i reklama zakładu, cennik, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa 
o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). 

Magdalena Kaniewska 
PODSTAWY ANATOMICZNO-DERMATOLOGICZNE 
W KOSMETYCE 

Podręcznik realizujący treści stanowiące podstawę 
do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych. 
Prezentuje wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka 
(budowa komórki, tkanki, skóry, rodzaje cery, układy: 
hormonalny, kostny, mięśniowy, nerwowy, krwionośny, 
chłonny, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy) oraz 
podstaw dermatologii i wpływu odżywiania na zdrowie 
człowieka. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, 
ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

Joanna Dylewska-Grzelakowska
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I UPIĘKSZAJĄCE DŁONI I STÓP 

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.62 
(Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających 
dłoni i stóp). Uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających dłoni 
i stóp w gabinecie kosmetycznym (techniki masażu stóp, 
refleksologia, metody pielęgnacyjne prowadzące do wyleczenia 
schorzeń skóry oraz paznokci dłoni i stóp, przykłady zabiegów 
oraz przeciwwskazania wobec ich wykonywania). Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami 
i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

161401
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.62.2
161412
Nr dop.41/2013
W sprzedaży

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA
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Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta ter Jung, 
Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff
FRYZJERSTWO. TOM I. PODSTAWY FRYZJERSTWA

Podręcznik stanowiący podstawę do kształcenia w zawodach fryzjer i technik usług 
fryzjerskich oraz realizujący treści z zakresu kwalifikacji A.19 (Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich). Uczy wykorzystania rysunku podczas przygotowania usługi fryzjerskiej, 
doboru sprzętu fryzjerskiego, rozpoznawania właściwości włosów i skóry głowy,  
a także chorób skóry głowy. Udziela porad dotyczących organizacji stanowiska 
fryzjerskiego, projektowania salonu fryzjerskiego, bezpiecznego wykonywania usług 
zgodnie z zasadami BHP i ergonomii pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

KWALIFIKACJA A.19
165805
Nr dop. 80/2013
W sprzedaży

Gero Buhmann, Isabell Feigel,  
Babett Friedewold, Britta ter Jung, Gerhard 
Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff
FRYZJERSTWO. TOM II. TECHNIKI FRYZJERSKIE 

Podręcznik do nauki zawodów fryzjer i technik usług 
fryzjerskich, realizujący treści z zakresu kwalifikacji A.19 
(Wykonywanie zabiegów fryzjerskich). Uczy pielęgnacji, 
ondulacji, strzyżenia, układania i zmiany koloru włosów. 
Udziela porad dotyczących doboru preparatów i narzędzi 
fryzjerskich, korygowania błędów podczas wykonywania usług 
oraz przeprowadzania rozmowy 
konsultacyjnej 
z klientem. 
Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami 
i ilustracjami.

Gero Buhmann, Isabell Feigel,  
Babett Friedewold, Britta ter Jung, Gerhard 
Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff
STYLIZACJA. TOM I. KREOWANIE WIZERUNKU  
WE FRYZJERSTWIE

Podręcznik do nauki zawodu technik usług fryzjerskich, 
realizujący treści z zakresu kwalifikacji A.23 (Stylizacja fryzur 
z wykorzystaniem technik wizualizacji). Uczy wykonywania 
rysunków, zastosowania kolorów we fryzjerstwie, projektowania 
fryzur i doboru dodatków fryzjerskich. Udziela porad 
dotyczących wykorzystania fryzur historycznych 
we współczesnym 
fryzjerstwie, 
wyboru przyborów 
do rysowania 
oraz stosowania 
komputera w pracy 
fryzjera. Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami, 
ćwiczeniami 
i ilustracjami.

KWALIFIKACJA A.19
165806
Nr dop. 10/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.23
165807
Nr dop. 2/2014
W sprzedaży

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH. FRYZJER

Technik usług fryzjerskich 
Fryzjer

Publikacje nabyte od wydawnictwa REA w ofercie WSiP
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Izabella Sarna 
STYLIZACJA. TOM II  
ORGANIZACJA SALONU FRYZJERSKIEGO

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik  
usług fryzjerskich, realizujący treści zawarte w efektach 
kształcenia wspólnych dla zawodów fryzjer i technik usług 
fryzjerskich PKZ (A.k), PKZ (A.n) oraz kwalifikacji A.23. Obejmuje 
tematy dotyczące kompetencji personalnych i społecznych, 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy małych 
zespołów. Każdy rozdział zawiera pytania lub ćwiczenia 
umożliwiające uczniom 
utrwalenie wiadomości 
oraz sprawdzenie stopnia 
opanowania wiedzy. 
Staranny dobór ilustracji 
pozwoli na szybkie 
przyswojenie materiału.

KWALIFIKACJA A.23
165809
Nr dop. 16/2015
W sprzedaży

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

Izabella Sarna 
FRYZJERSTWO. TOM III  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WE FRYZJERSTWIE

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu fryzjer, 
realizujący treści zawarte w efektach kształcenia wspólnych 
dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k) 
oraz kwalifikacji A.19. Obejmuje tematy dotyczące kompetencji 
personalnych i społecznych, podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Każdy rozdział zawiera pytania lub ćwiczenia umożliwiające 
uczniom utrwalenie wiadomości oraz sprawdzenie stopnia 
opanowania wiedzy. Staranny 
dobór ilustracji 
pozwoli na szybkie 
przyswojenie 
materiału.

KWALIFIKACJA A.19
165808
Nr dop. 17/2015
W sprzedaży
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KLUB NAUCZYCIELA  
na uczę.pl 
MATERIAŁY METODYCZNE DOSTĘPNE NA UCZĘ.PL TO NOWOCZESNE  
NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
•	  Profesjonalizm – materiały metodyczne przygotowane przez doświadczonych  

autorów i najwyższej klasy ekspertów.
•	  Nowoczesność – dostęp do materiałów online, możliwość zapisania  

na swoim nośniku lub wydrukowania. 
•	  Wygoda – łatwy i szybki dostęp do materiałów gotowych do wykorzystania  

podczas lekcji. 

KATEGORIE ZASOBÓW
•	Dokumentacja

✔ rozkłady materiału
✔ programy nauczania
✔  przedmiotowe systemy oceniania
✔  akty prawne, m.in. podstawy programowe

•	Diagnostyka 
✔  próbne arkusze egzaminacyjne 

•	 Lekcje 
✔ scenariusze lekcji 
✔  materiały pomocnicze, w tym klucze odpowiedzi do zadań z podręczników

•	Ocenianie 
✔  klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń z języków obcych zawodowych
✔  informacje o wymogach branżowych egzaminów zawodowych 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Klub Nauczyciela  

to dostęp do wysokiej 

jakości materiałów 

dydaktycznych  

pomocnych w pracy  

nauczyciela. 
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KLUB NAUCZYCIELA

Szybki  
i wygodny  
dostęp 
do materiałów 
metodycznych 
w Klubie 
Nauczyciela

Materiały dydaktyczne 
są dostępne  
online, można je 
także wydrukować 
i skopiować. 

Zasoby podzielono 
według branż, zawodów 
i kwalifikacji.

Materiały dydaktyczne 
uporządkowano 
według ich rodzaju. 

Zasoby Klubu są na 
bieżąco uzupełniane 
i aktualizowane. 

Układ materiałów 
metodycznych 
jest logiczny 
i przejrzysty. 
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KLUB NAUCZYCIELA

DOŁĄCZ DO KLUBU NAUCZYCIELA
ZASOBY KLUBU SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH, KORZYSTAJĄCEGO Z PODRĘCZNIKÓW WSIP, KTÓRY ZAŁOŻYŁ 
KONTO NA UCZĘ.PL. 
Jak założyć konto? 

1.  Nauczyciel rejestruje się na www.uczę.pl. W tym celu klika przycisk Dołącz do Klubu i wypełnia 
formularz rejestracyjny.

2. Nauczyciel otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linku aktywuje konto. 

3.  W kolejnym e-mailu nauczyciel dostaje formularz, wypełnia go i odsyła do WSiP (skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa). 

4.  WSiP weryfikuje uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji nauczyciel otrzymuje dostęp do zasobów 
Klubu Nauczyciela. 

5.  Nauczyciel dostaje e-mail z informacją o aktywowaniu dostępu do zasobów Klubu Nauczyciela. Konto 
jest ważne bezterminowo, a dostęp do materiałów – przyznawany na dany rok szkolny.

6.  Nauczyciel, który ma już konto i chce zaktualizować dane (dodać informacje o nauczaniu 
nowego przedmiotu, korzystaniu z nowych podręczników itp.), wypełnia oświadczenie dostępne 
na stronie www.ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania/ i odsyła skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
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KLUB NAUCZYCIELA

Zasoby Klubu Nauczyciela  
to cenna pomoc  
w codziennej pracy każdego zawodowca! 

Branża medyczno-społeczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13).

Branża ekonomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik handlowiec / sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik 
administracji, technik logistyk (kwalifikacje A.18, A.22, A.35, A.36, A.65, A.68, A.30, A.31, A.32). 

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy  
(kwalifikacje A.26, A.27). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża gastronomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, 
cukiernik, kelner (kwalifikacje: T.6, T.15, T.4, T.9, T.10).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu piekarz (kwalifikacja T.3).  
Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża turystyczno-hotelarska 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (kwalifikacje T.11, T.12, T.13, T.14).

Branża fryzjersko-kosmetyczna
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik usług kosmetycznych (kwalifikacje A.19, A.23,  
A.61, A.62). 

Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, elektryk, elektromechanik 
(kwalifikacje E.12, E.13, E.14, E.7, E.8, E.24).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechatronik / monter mechatronik 
(kwalifikacje E.3, E.18), technik elektronik / monter elektronik (kwalifikacja E.6). Termin ukazania 
się: sierpień 2016 r.
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Branża mechaniczna i samochodowa 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urzadzeń, 
ślusarz (kwalifikacje M.12, M.18, M.42, M.17, M.44, M.20).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechanik i operator obrabiarek 
skrawających (kwalifikacja M.19). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża budowlana
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik budownictwa, betoniarz zbrojarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje: B.5, B.16, B.18, B.30).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (kwalifikacja B.6). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, i inne materiały metodyczne do podręczników Prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Spis ilustracji: 
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okładka 2 (dziewczyna z książką) Anna Omelchenko/Shutterstock.com; 
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Kalinovsky/Shutterstock.com; 82 (recepcja) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 86 (recepcja) StockLite/Shutterstock.com; 89 (recepcja) LarsZ/
Shutterstock.com; 90 (recepcja) Sorbis/Shutterstock.com; 91 (fryzjerka) Viktoria Gavrilina/Shutterstock.com; 96 (cięcie włosów) wideonet/ 
Shutterstock.com; 98 (fryzjerka) Kzenon/Shutterstock.com; 102 (fryzjer) AlexTois/Shutterstock.com; 104 (tabliczka) Nomad_Soul/Shutterstock.com; 105 
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Shutterstock.com; 108 (lutowanie) anyaivanova/Shutterstock.com; 109 (tabliczka) Scorpp/Shutterstock.com; 112 (tabliczka) Bokstaz/Shutterstock.com;  
113 (elektryk) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 115 (informatyk) dotshock/Shutterstock.com; 116 (informatyk) Sergiy Zavgorodny/Shutterstock.com; 120 
(mechanik) Minerva Studio/Shutterstock.com; 121 (mechanik) Minerva Studio/Shutterstock.com; 122 (wiertło) FocusLuca/Shutterstock.com; 125 (mechanik) 
oYOo/Shutterstock.com; 126 (maszyna) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 128 (maszyna) claudiofichera/Shutterstock.com; 130 (maszyna) Ruslan 
Absurdov/Shutterstock.com; 131 (mężczyźni) Christian Lagerek/Shutterstock.com; 135 (mężczyzna) Africa Studio/Shutterstock.com; 136 (dziewczyna) 
mrkornflakes/Shutterstock.com; 137 (kładzenie gładzi) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 138 (zbrojenie) Vadim Ratnikov/Shutterstock.com; 139 
(chłopak) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 141 (montaż okien) SpeedKingz/Shutterstock.com; 140 (dłoń z długopisem) Aleksandar Grozdanovski/
Shutterstock.com; 143 (mężczyźni) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 146 (układanie cegieł) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 147 (gładzenie ścian) 
Syda Productions/Shutterstock.com; 151 (dziewczyna) Piotr Marcinski/Shutterstock.com;

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna oświadczają, że podjęły starania mające 
na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, 
postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych 
utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo 
do wynagrodzenia.
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LP. NUMER NAZWA KWALIFIKACJI ZAWÓD BRANŻA

1 A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

2 A.22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

3 A.26 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 
4 A.27 ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 

5 A.30
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI 
I MAGAZYNOWANIA 

TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

6 A.31 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS 
REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

7 A.32 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

8 A. 35 PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI TECHNIK EKONOMISTA EKONOMICZNA 

9 A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 

10 A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 
11 A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TECHNIK ADMINISTRACJI EKONOMICZNA 
12 A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH FRYZJER / TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
13 A.23 PROJEKTOWANIE FRYZUR TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
14 A.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

15 A.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI 
I STÓP TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

16 B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

17 B. 6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

18 B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / BETONIARZ- 
-ZBROJARZ BUDOWLANA 

19 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / MURARZ- 
-TYNKARZ BUDOWLANA 

20 B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

21 B.33 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

22 E.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK / MONTER 
MECHATRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

23 E.6 WYKONYWANIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELKTRONICZNYCH TECHNIK ELEKTRONIK / MONTER 
ELEKTRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

24 E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK / 
ELEKTROMECHANIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

25 E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

26 E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH 
ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

27 E.13 PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 
I ADMINISTROWANIE SIECIAMI

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK 
TELEINFORMATYK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

28 E.14 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH 
ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

29 E.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

30 E.24 EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

31 M.12
DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

32 M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK / MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

33 M.18 DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

34 M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

35 M.20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI TECHNIK MECHANIK / ŚLUSARZ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

36 M.42 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

37 M.44 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI 
MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

38 T.3 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
PIEKARZ GASTRONOMICZNA 

39 T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
CUKIERNIK GASTRONOMICZNA 

40 T.6 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH / KUCHARZ GASTRONOMICZNA 

41 T.9 OBSŁUGA KELNERSKA KELNER GASTRONOMICZNA 
42 T.10 ORGANIZOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH KELNER GASTRONOMICZNA 

43 T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH GASTRONOMICZNA 

44 T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

45 T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI 
HOTELARSKIE  TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

46 T.13 PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

47 T.14 PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

48 Z.13 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY TECHNIK BHP MEDYCZNO-SPOŁECZNA 

LISTA KWALIFIKACJI I ZAWODÓW W OFERCIE WSiP



Kształcimy zawodowo!

Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce

•	 podręczniki z aprobatą MEN

•	  repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów

•	  seria „Pracownie” do praktycznej nauki zawodu

•	 ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

•	  dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl

•	  wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową

Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wszystkie nasze publikacje można zamówić 
w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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