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Kiedy otworzą salony fryzjerskie i kosmetyczne? 

Trwają konsultacje w sprawie wytycznych dla branży 

beauty. Fryzjerzy wrócą do pracy niedługo 
9 maja 

 

Kiedy otworzą fryzjerów i kosmetyczki? Trzeci 

etap odmrażania gospodarki już 

niedługo. 123rf.com 

Kiedy będzie można iść do fryzjera? To pytanie 

pada coraz częściej. Otwarcie salonów fryzjerskich 

i kosmetycznych poprzedzają konsultacje mające 

na celu ustalenie wytycznych gwarantujących 

fryzjerom bezpieczny powrót do pracy. 

Ministerstwo Rozwoju informuje, że prace nad wytycznymi trwają, a branża beauty ma wrócić 

do działania w trzecim etapie odmrażania gospodarki.  

Kiedy otworzą salony fryzjerskie? Ostateczną 
decyzję podejmie premier 

Według nieoficjalnych informacji, trzeci etap odmrażania gospodarki, w którym mają 
otworzyć zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, może zacząć się 18 maja 2020 r. 
Ministerstwo Rozwoju na razie poinformowało o tym, że pracuje nad wytycznymi dla 
fryzjerów i kosmetyczek, które mają zapewnić bezpieczną pracę w czasie wciąż 
trwającej pandemii koronawirusa. 

Chciałabym, aby usługi beauty mogły być świadczone możliwie szybko, ale przy 
zachowaniu wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa pracy – mówiła minister 
rozwoju Jadwiga Emilewicz. 

Wicepremier zwróciła jednak uwagę na to, że ostateczna decyzja w sprawie otwarcia 
salonów fryzjerskich i kosmetycznych należy do premiera Mateusza Morawieckiego. 

Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych: 
powstają wytyczne 

Otwarcie branży beauty, obejmującej salony fryzjerskie i kosmetyczne przewidziano na 
trzeci etap odmrażania gospodarki. Ten ma nastąpić już niedługo. W związku z tym 
Ministerstwo Rozwoju pracuje nad stworzeniem wytycznych dla salonów. W tym celu 
trwały konsultacje m.in. z: 

• Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, 
• Izbą Kosmetologów, 
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• Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego. 

- Wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań, które pozwolą na bezpieczny powrót do pracy 
przedsiębiorców branży fryzjerskiej, mimo trwającej pandemii COVID-19. Cieszę się, 
że z myślą o właścicielach i pracownikach salonów fryzjerskich, a także ich klientach, 
powstał zestaw praktycznych wytycznych i procedur, których stosowanie pozwoli 
podjąć pracę z zachowaniem wszelkich – mówi dr Anna Oborska, dyrektor generalna i 
wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i 
Detergentowego. 
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