
 INFORMACJA O ZAWODZIE FLORYSTA 

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju 
kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz 
pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja 
wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z 
materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji 
roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz 
kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami 
florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub 
rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego 
środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do 
prowadzenia małej firmy.  

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA 

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje 
roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i 
wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z 
naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności 
społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta wielkość zakupów 
kwiatów ciętych i doniczkowych. 

Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, 
sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa 
wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się 
zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych. 

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje 
pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym 
przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do 
kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju 
ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego 
typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym 
opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać 
ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w 
zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w 
zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na 
portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach 
florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach 
florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej 


