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Wstęp 

Usługa, którą oferujesz 
Popyt na usługi jest obecnie bardzo duży. Oznacza to, że wykonując na rzecz innych 
jakieś świadczenie lub usługę, otrzymujesz za to odpowiednie wynagrodzenie. 

Częścią Twojej pracy jest przykładanie dużej wagi do własnego wyglądu i higieny, a 
także do odpowiednio dobrego poziomu świadczonej usługi. Jeżeli usługi, które 
wykonujesz, nie będą odpowiednio dobre, Twoi klienci po prostu odejdą. 

Po pomyślnym odbyciu tych praktyk część Twojej odpowiedzialności będzie obejmować 
nie tylko  
zadbanie o wysoki poziom higieny osobistej i w miejscu pracy, ale również sposobu 
postępowania względem klientów. A ten zakres obejmuje Twoją osobowość, należytą 
staranność, rady przekazywane klientom oraz etykę zawodową. 

Usługa, której się od Ciebie oczekuje 
Niezależnie od tego, czy przyjmujesz stałego, czy nowego klienta, powinien on już 
wchodząc do salonu mieć poczucie komfortu i zaufania do Twoich usług. Oczekuje on 
usługi na jak najwyższym poziomie, a zarazem poświęcenia jemu uwagi i zapewnienia 
odpowiedniej pielęgnacji. Prawdopodobnie będzie on bardziej zadowolony z usługi 
może nie na najwyższym poziomie, jednak świadczonej z odpowiednią dbałością o 
niego, niż z usługi bardzo wysokiej jakości, lecz bez troski o niego jako klienta. 

Spis treści 
Moduł B 01 Powitanie na zajęciach obejmujących moduł dotyczący profesjonalnej 
pielęgnacji stóp 
Moduł B 02/Rozdział 1, Urządzenia/narzędzia/wywiad  
Moduł B 03/Rozdział 2, Zabiegi pielęgnacyjne stóp 
Moduł B 04/Rozdział 3, Higiena 
Moduł B 05/Rozdział 4, Podstawowa wiedza teoretyczna 
Moduł B 06/Rozdział 5, Film pokazowy – frezarka Tec A2000 

Moduł A 01 

Urządzenia/narzędzia 

Do profesjonalnej pielęgnacji stóp potrzebne będą następujące materiały robocze: 
frezarka, cążki czołowe (cążki do paznokci), cążki do paznokci wrastających, 
cążki do skórek, sonda podologiczna do aplikacji tamponady (ekskawator), 
nośniki do usuwania zrogowaciałego naskórka z kapturkami ściernymi, frez 
diamentowy do opracowania skórek, frez diamentowy cylindryczny, pojemnik na 
frezy, maseczka ochronna i rękawice jednorazowe 

Narzędzia do profesjonalnych zabiegów są dezynfekowane i sterylizowane po każdym 
użyciu, dzięki czemu można je zastosować do wykonywania zabiegów u innych 
klientów. 
RADA:  Patrz również rozdział „Higiena“. 
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Cążki czołowe z dwustronnym ostrzem, krótka strona stosowana jest do grubszych 
paznokci 
Cążki do paznokci wrastających: ułatwiają obcinanie paznokci wrastających 
Cążki do skórek: do usuwania odstających pozostałości skórek 

 

Ekskawator (chwytany w dwa palce) do sprawdzania głębokości wrastania paznokci 
oraz czyszczenia paznokci przy wale paznokciowym 

Frez do skórek okołopaznokciowych: Mały frez do usuwania skórek z paznokcia. 
Uchwycony w dwa palce (jak ołówek) jest on utrzymywany w płaskim położeniu. 
Prędkość obrotowa: od 20 000 do 40 000 obrotów (w zależności od urządzenia). 
Cylinder: Służy jako tzw. pilnik do paznokci i jest trzymany w całej dłoni. Prędkość 
obrotowa: ok. 20 000 obrotów. 
Frez kapturkowy: Usuwa zrogowaciały naskórek ze stopy. Trzymany jest w całej dłoni. 
Charakteryzuje się najmniejszą prędkością, wynoszącą od 5000 do 6000 obrotów. 
Kapturek nośnika jest produktem jednorazowym i należy go zutylizować 

po każdym zabiegu.    
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Torebki jednorazowe: możesz zgrzewać w nich narzędzia w profesjonalny i 
higieniczny sposób. Więcej informacji uzyskasz od swojego dystrybutora  
(np. firmy Gustav Baehr GmbH z Waiblingen). 

Ważne: Dłoń trzymająca frezarkę zawsze powinna być podparta 

Karta wywiadu/karta podstawowej kontroli (Czy jest coś, na co trzeba zwrócić 
uwagę. np. zrogowaciały naskórek, miejsca ucisku, alergie, obrażenia w obrębie stóp 
itp.) 

 

Ważne: W przypadku obrażeń musisz zalecić klientowi wizytę u lekarza. 

Moduł B 03/Rozdział 2 

Zabiegi pielęgnacyjne stóp 

Umyj lub zdezynfekuj swoje dłonie i załóż rękawice jednorazowe. 

1. Zdezynfekuj stopy klienta środkiem dezynfekującym w aerozolu lub żelu.  
2. Możesz podczas tej czynności przeprowadzić wywiad z klientem  
    (miejsca ucisku, nadmiernego nagromadzenia zrogowaciałego naskórka itp.)  
3. Sprawdź ostrożnie paznokcie za pomocą sondy podologicznej trzymanej między  
    palcami.  
    W przeciwnym razie może dojść do urazów. 
4. Skróć paznokcie cążkami czołowymi, obcinając je fragment po fragmencie.  
    Musisz pamiętać o tym, aby paznokcie były prosto obcięte. 
    (Pamiętaj: Im mniej płytki paznokciowej w cążkach, tym łatwiej będzie ją obciąć). 
    Koniecznie pamiętaj o tym, aby swoimi palcami rozdzielać palce stóp klientki,  
    tak aby nie dopuścić do ich zranienia. Im mniej uchwycisz paznokcia,  
    tym jego obcięcie będzie łatwiejsze. Ważne jest, aby obserwować płytkę paznokcia  
    od góry, dzięki czemu kontrolujesz, ile jeszcze musisz obciąć, aby nie doprowadzić  
    do obrażeń. 

Ważne: Koniecznie trzymaj własne palce między palcami stóp klientki. W 
przeciwnym razie może się zdarzyć, że zranisz sąsiadujący palec drugą stroną 
narzędzia. Pracuj na początku bardzo wolno, aż dobrze opanujesz obsługę 
narzędzia. 
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Wywiad: (przykład karty wywiadu) 

Nazwisko, imię: 
Adres, telefon: 
Data urodzenia: 

Alergie: 
Preparaty przeciwzakrzepowe/Marcumar: 
Cukrzyca: 

Ograniczenia fizyczne/rany: 

Czy jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę:  
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5. Załóż maseczkę, chroniąc jamę ustną i drogi oddechowe. 
6. Rozpocznij od frezu do skórek (trzymając między palcami), używając własnych  
    palców zapewnij odstępy między palcami klientki. 4-5 ruchów wykonanych bez  
    nacisku wystarczy, aby usunąć skórkę z płytki paznokcia. 
7. Następnie sięgnij po frez cylindryczny. Chwyt całą dłonią. Małymi fragmentami  
    zeszlifować płytkę paznokcia, zaokrąglając małe załamania płytki. Za pomocą frezu  
    możesz sprawić, że zgrubiała płytka paznokciowa będzie cieńsza. 
8. Za pomocą frezu kapturkowego (chwyt całą dłonią) możesz nieco usunąć  
    zrogowaciały naskórek i wygładzić powierzchnię. Pracuj bardzo ostrożnie. Bez  
    nadmiernego nacisku i krótkich ruchów pukania – w przeciwnym razie klientka  
    poczuje uczucie pieczenia. Zrogowaciały naskórek zawsze ma kolor żółtawy,  inna  
    barwa świadczy o tym, że dotykasz zdrowej skóry klienta. 
9. Użyj teraz sondy podologicznej i usuń pył, jaki powstał podczas  
    frezowania na płytce paznokciowej. Nie skrob sondą zbyt mocno, możesz  
    doprowadzić do urazu płytki. 
10. Cążkami do skórek usuń na koniec odstające „resztki skóry”. Koniecznie uważaj,  
      aby nie usuwać zdrowej skóry klienta. 

Na zakończenie pokryj stopy kremem. 

Moduł B 04/Rozdział 3 

Higiena 
Higiena i sterylizacja 
Jako pedikiurzystka/pedikiurzysta zobowiązana/zobowiązany jesteś również podczas 
wizyt domowych do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
dotyczących higieny. 
Firma Gustav Baehr GmbH oferuje plan higieny online.  
Znajdziesz go pod adresem: www.baehrshop.de/hygieneplan 

Metody zachowania higieny 
W celu wyeliminowania bakterii i innych organizmów można skorzystać z różnego 
rodzaju metod. 
Materiały jednorazowe (pilniczki kartonowe ze szmerglem, patyczki różane, pumeks) są 
przeznaczone dla tylko jednego klienta.  
Materiał profilujący (metalowy lub innego rodzaju) można dezynfekować i sterylizować. 
Przed dezynfekcją zapoznaj się z zaleceniami producenta. Dokładne dawki i informacje 
dotyczące czasu potrzebnego na dezynfekcję znajdziesz na produktach. 
Następnym krokiem jest sterylizacja przyrządów. Według dzisiejszych standardów 
sterylizacja przebiega z użyciem sterylizatora na gorące powietrze w temperaturze 180 
stopni Celsjusza i trwa 90 minut. Konieczne jest sprawdzenie sterylizatora 2x do roku za 
pomocą bioindykatorów. W tym celu skontaktuj się z instytutem higieny. 
Współpracujemy z instytutem higieny w Gelsenkirchen, nr telefonu: 0209-1586-127). 
W przypadku chęci otrzymania wytycznych dot. obsługi autoklawu od urzędu ds. 
zdrowia zasięgnij informacji u danego producenta/dostawcy.  
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Po każdym klientce należy zmieniać rękawiczki, jeżeli nie posiadasz worka 
jednorazowego na myjkę do stóp, to musisz po każdym kliencie j gruntownie wypłukać, 
a następnie wlać środek do dezynfekcji powierzchni. 
Przed kolejnym użyciem myjki należy odczekać, aż do zakończenia dezynfekcji. 

Uprzątnij walizkę, stanowisko pracy, urządzenia i krzesło klienta, a następnie przetrzyj 
szmatką nasączoną w środku dezynfekcyjnym.  

Środek dezynfekcyjny 
to roztwór stosowany zazwyczaj do dezynfekowania nieruchomych obiektów, takich jak 
umywalki, podłogi, pojazdy i fotele robocze. Pozwala to na zredukowanie ilości bakterii 
do bezpiecznego poziomu, jednak zazwyczaj nie zabija zarodników.  
Nie nakładaj go na skórę. 

Preparat antyseptyczny 
stosuje się do eliminowania bakterii i mikroorganizmów lub do hamowania ich rozwoju. 
Produkuje się go w formie roztworu i można nakładać go na skórę. 

Bakteriocyd, środek sterylizujący odpowiedni do pedicure. 
Pamiętaj o przestrzeganiu i postępowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.  

Higiena osobista  
Higiena osobista wpływa na jakość Twojej usługi.  
Budzi zaufanie klienta w Twoje kompetencje.  

Uwagi dotyczące przepisów dotyczących higieny 

Federalny Urząd ds. Zdrowia (BGA) zajmuje się monitorowaniem higieny. 
Rozporządzania dotyczące higieny obowiązują również dla obszaru pedicure, ponieważ 
podczas przy wykonywaniu tej działalności „możliwe jest przenoszenie czynników 
chorobotwórczych choroby przenoszonej poprzez krew na urządzeniach lub 
przyrządach”. Dotyczy to zwłaszcza wirusów Aids oraz żółtaczki typu B. 
W przypadku usług pedicure wystarcza z reguły wdrożenie działań dezynfekcyjnych 
oraz czyszczących. Jeżeli jednak podczas pedicure wystąpi krwawienie, bezwzględnie 
konieczne jest przeprowadzenie sterylizacji odpowiednich instrumentów i frezarki.  

Zranienia musisz opatrzyć natychmiast za pomocą środków do odkażania ran (np. 
„Pedilenu, środka do odkażania ran Octenisept lub innego podobnego środka), a 
następnie zakleić plastrem. 
Dalsze informacje dotyczące środków higieny i odpowiednich środków dezynfekcyjnych 
otrzymasz w lokalnym urzędzie ds. zdrowia. 

Po wykonaniu każdej usługi zobowiązana jesteś do odkażenia stanowiska pracy, 
pojazdu, fotel roboczego i fotela klienta za pomocą środka do dezynfekcji powierzchni. 
Zamieć podłogę i nakryj ją czystą ściereczką. 

Zdezynfekuj wykorzystane przyrządy w specjalnym preparacie do ich czyszczenia, 
pamiętaj aby przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu dezynfekcji i dawki 
preparatu.  
W tym celu przepłucz najpierw przyrządy zimną wodą, aby do roztworu nie dostały się 
resztki naskórka lub paznokci. 
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Po dezynfekcji przepłucz przyrządy zimną wodą i wysusz. W tym celu użyj szmatki nie 
zostawiającej włókien. 

W przypadku zanieczyszczenia przyrządów płynami ustrojowymi (krwią, ropą itd.) lub 
występowania przebarwień skórnych (np. krwiaków, paznokci i skóry z dolegliwościami 
grzybiczymi itp.) zobowiązana jesteś do wysterylizowania przyrządów i zutylizowania 
wymiennych nasadek. 
Po dokonaniu dezynfekcji zdecyduj, czy pracowałabyś tymi przyrządami na własnych 
stopach, w przeciwnym razie konieczna jest sterylizacja.  

Ponieważ w poszczególnych krajach związkowych obowiązują inne wytyczne dotyczące 
higieny, powinnaś skontaktować się z odnośnym urzędem ds. zdrowia i zasięgnij 
informacji o obowiązujących wytycznych i przepisach dotyczących higieny.  

Moduł B05 Rozdział 4 

Podstawowa wiedza teoretyczna 

Rejestracja działalności w organach publicznych 

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą, musisz zarejestrować ją w 
urzędach publicznych, niezależnie od tego, czy otwierasz salon, czy będziesz oferować 
usługi mobilne. 

Rejestracja działalności gospodarczej 
Aby prowadzić działalność usługową w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, należy zgłosić 
ją we właściwym lokalnym urzędzie (wydział gospodarczy). Należy wypełnić specjalny 
formularz i wnieść stosowną opłatę. W wielu krajach związkowych właściwy urząd (w 
którym można bezpośrednio uzyskać informację na ten temat) automatycznie 
przekazuje zgłoszenie działalności do urzędu skarbowego, branżowego zakładu 
ubezpieczeń społecznych i właściwej izby rzemieślniczej. Jeżeli takie automatyczne 
zgłoszenie nie jest praktykowane, założyciel firmy musi sam pofatygować się do 
wspomnianych urzędów i zgłosić swoją działalność. 
Rejestrując firmę, podajesz przedmiot swojej działalności: 
 „profesjonalna pielęgnacja stóp“ ew. „kosmetyczna pielęgnacja stóp“. 

Odpowiedzialność cywilna w pracy pedikiurzysty 
Prowadząc salon pielęgnacji stóp czy wykonując usługi mobilne w tej branży należy 
obowiązkowo wykupić zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Roszczenia osób, które np. w niezamierzony sposób doznają szkód podczas 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stóp, mogą ew. zagrozić egzystencji 
działalności. 
RADA: Sprawdź oferty u różnych ubezpieczycieli i je porównaj! 

Urząd ds. zdrowia i higieny (np. Sanepid) 
Sprawdź odnośne nakazy we właściwym urzędzie ds. zdrowia i higieny. A dokładniej: 
Zapytaj w urzędzie ds. zdrowia i higieny, jakie musisz spełnić wymagania dotyczące 
prowadzenia działalności o takim charakterze. Ew. poproś o pisemne potwierdzenie. 
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Podstawy prawne 
Pedikiurzystka musi pamiętać o tym, że nie może ingerować w obszary zarezerwowane 
dla zawodów medycznych, tzn. zajmuje się ona wyłącznie zdrowym człowiekiem. 

Obowiązek zachowania poufności 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 2-3 fed. kodeksu karnego pedikiurzystka podlega 
obowiązkowi zachowania poufności. 

Księgowość/ doradca podatkowy 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie kasy odbywa się analogicznie. W 
pewnych okolicznościach może występować obowiązek prowadzenia elektronicznej 
kasy fiskalnej. Tzw. „kasa gotówkowa” to również możliwa opcja i jest ona nadal często 
stosowana. W przypadku kasy gotówkowej jest jednak ważne, aby osoba, która jest za 
nią odpowiedzialna, prowadziła rozliczenia gotówki w sposób dokładny i weryfikowalny 
dla urzędu skarbowego. 

Reklama i ustalanie cen 

Nie działaj bez planu! 

Jakich klientów chcesz pozyskać – kto będzie Twoją grupą docelową?  
Gdzie chcesz pracować? Z jakimi kosztami jest to związane? Jaki będzie nakład czasu?  
Jaka koncepcja jest dla Ciebie odpowiednia? 
Zanim zaczniesz rozważać inne kwestie, odpowiedz najpierw na powyższe pytania.  
W obecnych czasach firma bez strony internetowej praktycznie nie istnieje. Na stronie 
internetowej możesz zamieszczać informacje o swoich usługach oraz ew. ofertach, 
dzięki czemu będziesz spotykać się ze stałym zainteresowaniem. 

Dzisiaj reklama jest równie ważna, jak informacje przekazywane „z ust do ust”.  
Większość klientów niemieckich wydałaby od 16,00 € do 30,00 € na pielęgnację stóp.  
9% z tych, dla których zabiegi pielęgnacyjne stóp są istotne, mogliby wydać nawet 
kwoty od 31,00 € do 35,00 €. 
 

Reklama powinna zostać wydrukowana wyraźną czcionką na kolorowym papierze.  
Dzięki temu będzie wyróżniać się od innej „białej” korespondencji i będzie czytelna 
również dla starszych osób.  
Pamiętaj: Reklamę pamiętamy dopiero wtedy, gdy zobaczyliśmy ją co najmniej siedem 
razy. Dzięki niej stajemy się identyfikowalni. Podobna zasada obowiązuje dla ogłoszeń 
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Mobilne studio pielęgnacji stóp 

Rezerwacja terminu: 123456789 

Anna Kowalska 

Abc-Straße 12, 12345 Neustadt

Piękne stopy        

Anna Kowalska 
Pedikiurzystka 

Telefon: 12345678 
Abc-Straße 12, 12345 Neustadt
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w prasie. To oznacza, że Twoje ulotki będą w ciągłym obiegu: w różnych kolorach i z 
okazji różnych promocji (np. wiosna, walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, specjalna 
oferta letnia, jesień, Dzień Św. Mikołaja lub Boże Narodzenia).  
Pamiętaj, aby zawsze wyraźnie uwypuklać elementy, które zapewnią Twoją 
rozpoznawalność.  
Np. Twoje nazwisko, nazwę firmy lub logo, które zawsze powinno być duże i widoczne. 
Inną możliwość: propozycja promocyjnych zabiegów pielęgnacyjnych stóp. Wybierz 
jednego lub dwóch klientów, którzy są komunikatywni i sprawnie działają w sieci. 
Zaproponuj im bezpłatny zabieg pielęgnacyjny stóp z prośbą, aby w zamian zapewnili 
Ci reklamę w postaci rekomendacji. Idealnym wyborem będą osoby, które są bardzo 
aktywne i np. regularnie odwiedzają studia fitness, korzystają z sauny lub basenu. Czyli 
również tam, gdzie stopy są widoczne. Doświadczenie pokazuje, że to kobiety głównie 
rozmawiają na temat wypielęgnowanych stóp i to one je podziwiają. 

W wyszukiwarkach można znaleźć różnych internetowych oferentów usług. 
Można skorzystać z ich oferty wykonania ulotek, wizytówek, opracowania strony 
internetowej lub materiałów reklamowych. 

Przykład kalkulacji kosztów: 
Ważne jest, aby w swoich kalkulacjach uwzględnić fakt, że może będziesz musiała 
utrzymać się sama wyłącznie ze swoich dochodów. Nie oznacza to wcale, że taka 
sytuacja musi nastąpić, ale powinnaś założyć, że może się zdarzyć.  
Podatek od dochodów: 
W kolejnym kroku ważne jest uzyskanie przejrzystego obrazu w zakresie podatku od 
dochodów. Bezwzględnie musisz mieć rozeznanie w tej kwestii. Dlatego koniecznie 
zalecam przeprowadzenie wcześniej  rozmowy z doradcą podatkowym, który z 
pewnością okaże się pomocny. 

Pierwszą istotną kwestią będzie to, czy działalność prowadzona jest w sposób mobilny, 
czy w salonie kosmetycznym. Jaka będzie wysokość ponoszonych kosztów: czynszu, 
prądu itp.Amortyzacja też jest ważna! 
Jakie pojawią się inne, dodatkowe koszty: 
Materiały eksploatacyjne (kremy, rękawice, maseczki ochronne, ubezpieczenia, 
naprawy, materiały dekoracyjne, woda. pralnia, doradca podatkowy, reklama, urlop itp.). 

Kalkulacja 

Etapy pracy   ______Czas trwania ok. 35 do 40 minut        _ Cena__ 

Jeżeli zaproponujesz wcześniej 2-3-minutową 
kąpiel stóp, możesz przeznaczyć ten czas  
na wywiad z klientem. 
Osuszenie i posprzątanie           5 minut   €.  4,00 

Zabieg             30 minut   € 21,90 
Zużycie materiałów        ok.    € 2,50 

Zalecana cena                   € 28,40 
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Sporządzając kalkulację ceny uwzględnij również cenniki swojej konkurencji. Ponadto 
wiele zależy też od tego, na jakim obszarze będziesz proponować swoje usługi.  
Jeżeli będzie to okolica o niskiej strukturze cen (czynsz, wynagrodzenia itp.), 
prawdopodobnie otrzymasz mniej za swoje usługi, niż w obszarze z nowym 
budownictwem lub w dużej aglomeracji miejskiej. 
Jeśli chcesz zaproponować usługi mobilne, musisz wkalkulować ew. opłaty parkingowe i 
koszt dojazdu. Możesz obliczyć je wg stawek za km w danej strefie. 

Na zakończenie 

Możliwe, że będzie to dla Ciebie zupełnie nowe zajęcie, zatem – bazując 
na własnym doświadczeniu – muszę powiedzieć, że na początku będziesz 
potrzebować więcej czasu dla swoich pierwszych klientów. I to nie jest nic 
złego. Wszystko potrzebuje czasu. Zobaczysz, że z każdym klientem 
będzie szybciej i łatwiej. Na początku lepiej zachować większą ostrożność i 
pewność w działaniach. To znacznie lepsze, niż szybkie wykonywanie 
czynności i doprowadzenie do obrażeń u klienta. 
Sprawność i szybkość przyjdzie sama, im pewniej będziesz wykonywać 
swoje działania. ☺ 

W mojej szkole chętnie sięgam po przykład związany z kursem na prawo 
jazdy: 

Przypomnij sobie swoją pierwszą jazdę pod okiem instruktora. Tę 
niepewność i strach. 
Masz do tego prawo... 

Pomyśl, z jaką pewnością siebie dziś prowadzisz swoje auto.  

Daj sobie czas... 

To Twój czas, bez presji. 

Jeśli pojawią się pytania, chętnie odpowiemy na nie podczas naszych 
webinarów. 

Życzę Ci wiele radości i niewielu trosk w wykonywaniu nowego zawodu. 

Twoja  

Birgit Nehring 
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