
Technik Stylista 



2 egzaminy (dwie kwalifikacje): 

• Klasa IV – czerwiec – MOD.03.Projektowanie  

i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

• Klasa V – styczeń – MOD.15.Stylizacja ubioru  

i kreacja wizerunku. 

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

Każdy egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. 



Technik stylista to osoba kreująca nowy wizerunek 

swojego klienta. Zawód stylisty łączy w sobie 

umiejętności zarówno z zakresu wizażu, fryzjerstwa, jak 

i charakteryzacji. 

Wie co i kiedy ubrać, potrafi dobrać strój do sylwetki, 

zna modę i jej tajniki.  



Czym zajmuje się stylista? 

Stylista to inaczej doradca, kreator, trener wizerunku. 

To osoba, która doradza, podpowiada, jak się ubrać, 

umalować, co zrobić, aby wyglądać atrakcyjniej i czuć 

się pewniej. Stylista pójdzie ze swoim klientem nie tylko 

na zakupy, ale również podpowie, jakie kolory, wzory, 

tkaniny, fasony będą najodpowiedniejsze dla danego 

typu urody i figury. 



Co musi wiedzieć stylista? 

Osoba na tym stanowisku musi mieć doskonałe wyczucie stylu - 
co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Poza tym powinna 
wykazywać się znajomością mody - nie tylko tej współczesnej, 
historia tej dziedziny również jest niezwykle istotna. Stylista musi 
także znać trendy, w końcu osoby, które korzystają z jego usług, 
chcą wyglądać modnie. Żeby pomóc komuś w doborze stroju, 
należy również znać typy sylwetek i ubrań, które do nich pasują. 
Konieczna jest również znajomość wszystkich zasad kierujących 
doborem strojów, dodatków czy bielizny. Pożądaną 
umiejętnością jest również analiza kolorystyczna i dobieranie 
barw do stylizowanej osoby. Istotna jest też wiedza w zakresie 
tkanin i zastosowanie tricków, które wpływają pozytywnie na 
wizerunek osoby korzystającej z usług stylisty. 



Gdzie może pracować stylista?  
Zawód stylisty bardzo często kojarzony jest  
z ubieraniem gwiazd. Takie osoby są zatrudniane przez 
marki modowe, projektantów, poza tym często 
przygotowują sesje zdjęciowe - np. do magazynów, ale 
nie tylko. W dzisiejszych czasach zawód ten jest 
naprawdę popularny, w związku z czym powstało wiele 
jego gałęzi, spotkać więc można nie tylko stylistę 
zajmującego się ubiorem, lecz także innymi aspektami 
wyglądu, takimi jak fryzura, makijaż czy manicure. Tak 
naprawdę każdy może potrzebować stylisty, lista miejsc 
pracy jest więc długa i różnorodna. 








