
 FLORYSTA  

Kwalifikacja: OGR.01 - Wykonywanie kompozycji florystycznych 

Okres kształcenia:                    

1 rok ( 2 semestry) – podbudowa: szkoła średnia 

Tryb nauczania: 

System zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i  niedziele; 2-3 weekendy w  m-cu) 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat 

- wykształcenie średnie 

 

Dokumenty: 

- podanie + klauzula 

- świadectwo szkoły średniej 

- 1 zdjęcie 

- zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na druku szkolnym) 

- 30 zł wpisowe  

 

 Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje zaświadczenie.  

 Kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu  uprawnia do otrzymania 

dyplomu Florysty. 

 

Przedmioty realizowane na OGR.01: 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podstawy florystyki 

 Planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych 

 Przygotowanie materiałów florystycznych i wykonywanie kompozycji 

 Przygotowanie do sprzedaży roślin i wyrobów florystycznych 

 Język angielski zawodowy 

 

 



Opis zawodu: 

Florysta to zawód dla każdego, kto posiada odrobinę wyobraźni i zmysłu estetycznego.  

Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich latach. Dlatego też 

wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, ale 

także w różnego rodzaju firmach usługowych.  

Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, 

podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz 

kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje 

w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów 

zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. 

 

Zadania zawodowe: 

 planowanie wykonywanie projektów dekoracji roślinnych, 

 dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju 

dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia, 

 przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania 

dekoracji, 

 wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, 

 pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracji florystycznych, 

 stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, 

mieszkaniach itp., 

 przygotowywanie wystaw i konkursów roślinnych. 

Osoby, które ukończą kurs florystyczny mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia 

własnej działalności w tym zakresie.  Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaju 

firmy dekoratorskie. Zajmują się one przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak 

śluby, komunie czy chrzciny. Innym miejsce, gdzie floryści znajdą dla siebie miejsce są firmy 

świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji 

roślinnych. Jak więc widać możliwości jest wiele w zależności od preferencji. Ukończenie 

kursów florystycznych otwiera szerokie spektrum możliwości do dalszej pracy w zawodzie 

florysty. 


