
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Instruktor stylizacji paznokci

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

Krótka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego
otrzymanie danej kwalifikacji*
Instruktor Stylizacji Paznokci posiada szeroką wiedzę z zakresu stylizacji paznokci, zna wszystkie
metody oraz techniki stylizacji potwierdzone certyfikatami oraz posiada wiedzę z zakresu zasad
BHP. Posiada długoletnie i udokumentowane doświadczenie w zawodzie stylistki paznokci.
Powinien wykazywać odpowiednie podejście pedagogiczne, a także posiada umiejętność
przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały, cechuje się kreatywnością oraz indywidualnym
podejściem do kursantów. Instruktor Stylizacji Paznokci doskonali wiedzę z zakresu nowych
technik oraz produktów dostępnych na rynku, a także wszelkich zmian w zasadach BHP w
zawodzie. Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji -
wszystkich 8 zestawów to 10 000 zł Orientacyjny koszt uzyskania potwierdzenia pojedynczych
zestawów efektów uczenia się: Zestaw nr 1 - 1800 zł, Zestaw nr 2 – 1800 zł, Zestaw nr 3 - 1800
zł, Zestaw nr 4 – 900 zł, Zestaw nr 5 - 900 zł, Zestaw nr 6- 600 zł, Zestaw nr 7- 600 zł , Zestaw
nr 8- 600 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
150

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Zarówno kobiety jak i mężczyźni z wykształceniem co najmniej średnim. Osoby pełnoletnie
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby z ograniczoną sprawnością
ruchową np. poruszające się na wózku inwalidzkim. Osoby zajmujące się profesjonalnie stylizacją
paznokci, pasjonaci, gotowi i chętni przekazać swoją wiedzę początkującym stylistom paznokci.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 



Opis
• Wykształcenie średnie, techniczne lub zawodowe (w zakresie związanym ze stylizacją
paznokci) • Uzyskany tytuł „stylisty paznokci” lub certyfikaty potwierdzające wiedzę i
umiejętności z zakresu stylizacji paznokci z wykorzystaniem różnych metod i technik (metoda
żelowa, akrylowa, manicure hybrydowy…) • Praktyczne, udokumentowane doświadczenie
zawodowe

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Osoba przystępująca do walidacji musi spełniać następujące warunki: • ukończony pełny kurs z
zakresu kwalifikacji „stylista paznokci”, certyfikaty potwierdzające wszystkie wymagane
umiejętności i wiedzę z zakresu metod i technik stylizacji paznokci lub wykształcenie kierunkowe
• minimum 1 rok doświadczenia, potwierdzonego na piśmie, praktycznego doświadczenia w
zakresie stylizacji paznokci, • dostarczanie portfolio wykonanych stylizacji paznokci. Wraz z
opisem zastosowanych metod i technik • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na kurs „Instruktor
stylizacji paznokci”

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Na rynku usług kosmetycznych, w branży beauty można zaobserwować zjawiska, które
powodują wzrost zapotrzebowania na kompetencje związane ze stylizowaniem paznokci.
Upowszechniają się nowe formy zdobienia paznokci, a zadbane dłonie stają się elementem dress
code i wymogiem w miejscach pracy. Zabiegi stylizacji paznokci stały się nie tylko przyjemnością
i luksusem, a w niektórych środowiskach stanowią wręcz obowiązek. Jednocześnie usługi te stały
się powszechne nie tylko w dużych miastach, ale także i mniejszych miejscowościach. Niemniej
jednak nie każdy salon kosmetyczny może się poszczycić dobrze wykwalifikowanym i
profesjonalnym personelem. W konsekwencji nierzadko paznokcie i dłonie klienta zamiast
upiększenia osiągają efekt przeciwny. Kwalifikacja „Instruktor Stylizacji Paznokci” ma na celu
kształcenie i potwierdzenie kompetencji stylistów paznokci, którzy będą wykonywać zabiegi
stylizacji i zdobienia paznokci w swoich salonach kosmetycznych. Instruktor Stylizacji Paznokci
to osoba która będzie nadawać certyfikaty stylistom paznokci potwierdzając ich wiedzę i
umiejętności, także w zakresie BHP oraz anatomii i chemii produktowej w zakresie niezbędnym
do wykonania stylizacji paznokci. Kwalifikacja „Instruktor Stylizacji Paznokci” jest niezbędna
gdyż konieczne jest ustalenie kto ma na tyle duże kwalifikacje i doświadczenie by móc nadawać
tytuł „stylisty paznokci” lub odznaczać osoby zajmujące się stylizacją paznokci innymi
podobnymi certyfikatami. Brak uregulowania w tym zakresie może rodzić skutki takie, że szkolić
i nadawać certyfikaty osobom zajmującym się dłoniami i paznokciami konsumentów będą osoby
niewystarczająco przeszkolone i doświadczone, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i poczucie
estetyki każdego konsumenta.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja „Instruktor stylizacji paznokci” stanowi wyższy poziom kwalifikacji nad kwalifikacją
„stylizowanie paznokci”. Osoby posiadające kwalifikację „Instruktor stylizacji paznokci” mają za
zadanie kształcić kosmetyczki, kosmetologów, wizażystki/stylistki w celu uzyskania kwalifikacji
„stylizowanie paznokci”.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*



Kwalifikacja umożliwia prowadzenie szkoleń z zakresu stylizacji i zdobienia paznokci mających
na celu uzyskanie kwalifikacji „stylizowanie paznokci”, a także potwierdzających umiejętności z
zakresu zdobienia paznokci. Osoba posiadająca kwalifikację „Instruktor stylizacji paznokci” może
prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności edukacyjnej odnoszącej
się do stylizacji paznokci bądź zostać zatrudniona w Centrum szkoleniowym lub uczelni/studium
kształcącym stylistów paznokci jako wykładowca.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1) Rekrutacja - Osoba przystępująca do walidacji przedkłada dokumenty świadczące o
przebytych szkoleniach, wykształceniu, doświadczeniu, portfolio prac oraz dokument o stanie
zdrowia za pośrednictwem drogi elektronicznej lub drogi pocztowej do jednostki certyfikującej.
2) Jednostka certyfikująca analizuje przesłane dokumenty identyfikuje potrzeby osoby
ubiegającej się o nadanie kwalifikacji; 3) Jednostka certyfikująca przeprowadza egzamin
kwalifikacyjny z pełnego zakresu kwalifikacji na poziomie „stylista paznokci”. Egzamin
uwzględnia weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Składa się z wykonania
poprawnie pełnego zabiegu stylizacji paznokci, a następnie wyjaśnienia użytych technik oraz
zastosowanych narzędzi i produktów. 4) Jednostka certyfikująca przygotowuje dla osoby
ubiegającej się o nadanie kwalifikacji propozycję zestawów efektów uczenia się (w oparciu o
dotychczasowe udokumentowane doświadczenie, ukończone kursy/szkolenia oraz wynik
egzaminu kwalifikacyjnego) 5) Osoba przystępująca do walidacji, po odbyciu kursu na podstawie
przygotowanych zestawów, rejestruje się w Instytucji Certyfikującej jako osoba przystępująca do
egzaminu. Niezależnie od przebytych szkoleń, egzamin jest konieczny do otrzymania kwalifikacji
Instruktor stylizacji paznokci. Egzamin powinien być przeprowadzony w sposób jawny i
utrwalony na nośnikach, w plikach - umożliwiających odtworzenie w celach kontrolnych. 6)
Egzamin końcowy a. Komisja – 2 osoby, w tym co najmniej jedna posiadająca dyplom na
poziomie co najmniej licencjata oraz udokumentowane aktualne doświadczenie w zakresie
tożsamym lub zbliżonym do zadań/działań Instruktora stylizacji paznokci lub doświadczenie w
ocenianiu jakości wykonywania działań/zadań przez Instruktora stylizacji paznokci lub w
przygotowywaniu i ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań/zadań
Instruktora stylizacji paznokci oraz druga osoba z minimum trzyletnim aktualnym
doświadczeniem na stanowisku związanym z wykonywaniem usług tożsamych z usługami
świadczonymi przez Instruktora stylizacji paznokci. Przy każdym egzaminie muszą być obecni
dwaj członkowie Komisji. b. Teoretyczny (pisemny) - składa się z pytań otwartych i zamkniętych,
obejmujących zagadnienia ze wszystkich zestawów dla kwalifikacji „Instruktor stylizacji
paznokci”. c. Warunki techniczne i materialne: Wyposażenie sali egzaminacyjnej: komputer -
egzaminy teoretyczne z dostępem do testów wiedzy, łącze internetowe, głośniki, kamera z
możliwością nagrywania i przesyłania bezpośredniego danych do innego punktu, zamontowana
tak, że bez ograniczeń można udokumentować egzamin oraz łącze internetowe, które umożliwi
udział w egzaminie drugiej osobie z komisji walidacyjnej przebywającej fizycznie w siedzibie IC.
Przed każdym egzaminem zostaną sprawdzone warunki i połączenie internetowe oraz sprawność
sprzętu. Każda osoba przystępująca do egzaminu walidacyjnego musi podpisać umowę z
wyrażeniem zgody na dokumentację cyfrową niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia
egzaminu. 7) Wydanie certyfikatu

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację „Instruktor stylizacji paznokci”: rozpoznaje materiały do stylizacji
paznokci i zna ich zastosowanie, zna i aktualizuje zasady BHP podczas wykonywania stylizacji,



rozróżnia przyrządy do stylizacji paznokci, posiada kompetencje społeczne w zakresie
prowadzenia szkoleń oraz warsztatów, dostosowuje warunki wewnętrzne dla komfortu
świadczonych usług. Zna niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi
stylizacji lub zdobienia paznokci i informacje te potrafi przekazać. Cechuje ją wiedza, rzetelność,
umiejętność czytelnego i jasnego przekazywania informacji.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Praca Instruktora Stylizacji Paznokci

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Identyfikuje potrzeby i możliwości kursanta, aby dostosować program i metody kształcenia
do jego predyspozycji

Kryteria weryfikacji*
Ma podejście indywidualne do każdego kursanta, realnie ocenia predyspozycje oraz
dopasowuje odpowiedni blok szkoleń, potrafi zaplanować długotrwały plan rozwoju dla
kursanta.

Efekt uczenia się
Potrafi efektywne zarządzać czasem i organizować proces nauczania

Kryteria weryfikacji*
Potrafi dopasować program do indywidualnych potrzeb kursantów, potrafi dobrać różne
zestawienia kursów na potrzeby kursantów oraz układa na podstawie zestawień
harmonogram, potrafi uargumentować podjęte decyzje do konkretnego typu lub kombinacji
szkoleń

Efekt uczenia się
Potrafi skutecznie komunikować się z nastawieniem na cel

Kryteria weryfikacji*
Zadaje skonkretyzowane pytania, prowadzi szkolenia w sposób zrozumiały oraz dopasowany

Zestawy efektów uczenia się

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



do indywidualnych potrzeb kursantów nie zapominając o pozostałych w grupie, dąży do
rozwiązania problemów, motywuje kursantów do poszerzania wiedzy oraz podnoszenia
swoich kwalifikacji.

Efekt uczenia się
Rozumie rolę i pożądany wizerunek profesjonalnego edukatora, wie jaka jest specyfika pracy
Instruktora Stylizacji paznokci

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić konsekwencje wynikające z nieumiejętnego przekazania wiedzy, potrafi
realnie ocenić możliwości kursantów oraz dopasować program do ich możliwości i
umiejętności.

Efekt uczenia się
Wie jak budować autorytet i wzmacniać pewność siebie w pracy Instruktora

Kryteria weryfikacji*
Potrafi stworzyć więź uczeń - nauczyciel, cechuje się samodyscypliną i asteryzmem, ponosi
konsekwencje podjętych decyzji.

Efekt uczenia się
Zna i rozumie zasady etyki zawodowej

Kryteria weryfikacji*
Używa profesjonalnych określeń, cechuje się asertywnością.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Planowanie i wsparcie procesu kształcenia

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Poprawnie identyfikuje potrzeby i wyznacza cele szkoleniowe

Kryteria weryfikacji*
Dopasowuje odpowiedni program szkoleniowy pod indywidualne potrzeby kursantów,
weryfikuje postępy kursantów, potrafi wyznaczyć kursantom realne cele i pomaga w ich
realizacji.

Efekt uczenia się
Potrafi odpowiednio przygotować miejsce pracy sprzyjające przyswajaniu wiedzy

Kryteria weryfikacji*
Potrafi zweryfikować czy przygotowane miejsce pracy spełnia potrzeby kursantów, zna
podstawowe zasady bhp i potrafi je zastosować tworząc miejsce pracy dla kursantów.

Efekt uczenia się
Potrafi stworzyć plan edukacyjny i wie jak go systematycznie aktualizować

Kryteria weryfikacji*
Realnie ocenia predyspozycje oraz dopasowuje odpowiedni blok szkoleń, weryfikuje postępy
kursantów oraz w razie potrzeby zmienia program pod indywidualne potrzeby kursanta.

Efekt uczenia się
Wie jak opracować i dostosować materiały szkoleniowe do programu edukacyjnego

Kryteria weryfikacji*
Potrafi dobrać odpowiednie materiały szkoleniowe pod wybrany blok szkoleń, potrafi na
podstawie przygotowanych materiałów realizować program edukacyjny, przygotowuje
opracowanie materiałów pod indywidualne potrzeby kursantów.

Efekt uczenia się
Zna i rozumie obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem szkoleń

Kryteria weryfikacji*
Prowadzi ewidencje kursantów, systematycznie uzupełnia dziennik szkoleń, wie jak uzupełnić
dokumentację związana np. z dofinansowaniem.

Efekt uczenia się
Zna standardy ewaluacji procesu kształcenia

Kryteria weryfikacji*
Potrafi zaplanować długotrwały proces kształcenia wraz z programem szkoleniowym pod
danego kursanta biorąc pod uwagę ilość godzin oraz umiejętności danej osoby.

Numer zestawu w kwalifikacji*



3

Nazwa zestawu*
Metodyka nauczania

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne i dostosować proces kształcenia do
potrzeb kursantów

Kryteria weryfikacji*
Potrafi modyfikować standardowy program i dopasować go pod indywidualne potrzeby
kursantów, potrafi ocenić umiejętności oraz stopień zaawansowania kursanta, potrafi
dopasować indywidualny blok edukacyjny pod umiejętności i potrzeby kursanta.

Efekt uczenia się
Potrafi stosować różnorodne metody i techniki edukacyjne

Kryteria weryfikacji*
Potrafi poprowadzić szkolenie z każdej techniki, opracować i dopasować materiały
szkoleniowe do każdej z nich, potrafi doradzić i dobrać szkolenie pod umiejętności kursanta.

Efekt uczenia się
Wie jak wykorzystywać pomoce edukacyjne w procesie kształcenia

Kryteria weryfikacji*
Korzysta z pomocy edukacyjnych, potrafi dostosować pomoce edukacyjne pod indywidualne
potrzeby kursantów.

Efekt uczenia się
Zna i identyfikuje bariery komunikacyjne, potrafi sobie z nimi radzić

Kryteria weryfikacji*
Potrafi komunikować się z kursantami w zrozumiały sposób, potrafi rozwiązywać sytuacje
konfliktowe, potrafi zweryfikować oraz dopasować sposób komunikacji pod indywidualne

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



potrzeby kursantów.

Efekt uczenia się
Zna i rozróżnia style uczenia się

Kryteria weryfikacji*
Potrafi dostosować program i styl nauczania pod indywidualne potrzeby kursantów.

Efekt uczenia się
Zna zasady i standardy prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych

Kryteria weryfikacji*
Zna różnice pomiędzy zajęciami teoretycznymi i praktycznymi oraz potrafi dostosować
odpowiedni program pod zajęcia praktyczne i teoretyczne, potrafi dopasować odpowiednia
ilość godzin zarówno pod zajęcia praktyczne jak i teoretyczne w danym boku edukacyjnym.

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Kompetencje egzaminatora

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
15

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Potrafi identyfikować i precyzyjnie określać pożądane efekty kształcenia i wymagania
egzaminacyjne

Kryteria weryfikacji*
Potrafi działać zgodnie z planem i schematem zajęć, stosuje się do klucza egzaminów

Efekt uczenia się
Rozumiem konieczność zachowania bezstronności w ocenie.

Kryteria weryfikacji*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Potrafi w sposób asertywny i etyczny zakomunikować i uzasadnić wyniki procesu
egzaminacyjnego.

Efekt uczenia się
Zna i rozumie metody i standardy oceniania

Kryteria weryfikacji*
Ocenia według wytyczonej skali oraz zgodnie ze standardami.

Numer zestawu w kwalifikacji*
5

Nazwa zestawu*
Prowadzenie centrum szkoleniowego

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
15

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Posiada podstawową wiedzę z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej

Kryteria weryfikacji*
Wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi wykazać organy, które odpowiadają za
prowadzenie działalności gospodarczej.

Efekt uczenia się
Zna metody budowania wizerunku centrum szkoleniowego i Instruktora, rozumie istotną rolę
działań marketingowych w prowadzeniu działalności szkoleniowej

Kryteria weryfikacji*
Potrafi poruszać się w mediach społecznościowych, inwestuje w reklamy i marketing.

Efekt uczenia się
Zna standardy wyposażenia i organizacji pracy centrum szkoleniowego

Kryteria weryfikacji*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Działa zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w regulaminie prowadzenia placówek
szkoleniowych.

Numer zestawu w kwalifikacji*
6

Nazwa zestawu*
Chemia produktowa

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
10

Rodzaj zestawu
opcjonalny

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Uzupełnienie wiedzy z zakresu dostępnych na rynku produktów, ich składu chemicznego,
możliwości zastosowania i łączenia z innymi produktami

Kryteria weryfikacji*
Posługuje się profesjonalnymi pojęciami branżowymi, zna podstawowe reakcje zachodzące w
procesie łączenia się produktów.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Numer zestawu w kwalifikacji*
7

Nazwa zestawu*
Zasady BHP w zawodzie stylisty paznokci

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
10

Rodzaj zestawu
opcjonalny

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Efekt uczenia się
Uzupełnienie wiedzy z zakresu standardów bezpieczeństwa, wymogów dotyczących
sterylizacji i dezynfekcji oraz odpowiedniego przystosowania miejsca pracy stylisty paznokci

Kryteria weryfikacji*
Stosuje się do ogólnych zasad BHP oraz wykorzystuje posiadana wiedzę w praktyce.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Numer zestawu w kwalifikacji*
8

Nazwa zestawu*
Nowoczesne metody i techniki stylizacji paznokci

Poziom*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
10

Rodzaj zestawu
opcjonalny

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Efekt uczenia się
Aktualizacja wiedzy z zakresu profesjonalnej stylizacji paznokci, nowoczesne metody i
techniki, innowacyjne rodzaje manicure, nowe formuły produktów i narzędzia ułatwiające
pracę

Kryteria weryfikacji*
Potrafi poprawnie nazywać nowe techniki pracy, zna i rozumie różnice wynikające z
zastosowania nowych technologii, potrafi obsługiwać się odpowiednim sprzętem.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Minister właściwy*
Ministerstwo Rozwoju (do 09.01.2018 roku)

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo.



Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Wydawanie certyfikatów ukończenia kursów

Kod dziedziny kształcenia*
810 - Usługi indywidualne

Kod PKD*
96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu

1 Potwierdzenie wniesienia opłaty na rachunek bankowy wskazany na portalu ZSK, zgodnie z art. 17
ust. 1 Ustawy o ZSK;

2 ZRK_FKU_Instruktor stylizacji paznokci

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Siedziba i adres: Gen Lucjana Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź
NIP: 7272792881
REGON: 101805889
Numer KRS: 0000684415
Reprezentacja: Komplemetariusz- Indigo Nails Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: t.wojdal@krs-adwokaci.pl


