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

Nazwa kwalifikacji*
Wykonywanie usług barberskich

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację „Wykonywanie usług barberskich” przygotowana jest do:
prowadzenia komunikacji z klientem na każdym etapie wykonywania usług, wykonania
dezynfekcji narzędzi, przyrządów oraz stanowiska pracy, przygotowania męskich włosów oraz
zarostu meskiego do zabiegów strzyżenia i stylizacji, przygotowania preparatów używanych do
zabiegów barberskich, wykonania strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu oraz formowania
zarostu męskiego. Podczas pracy posługuje się technikami strzyżenia i modelowania włosów oraz
zarostu, efektywną komunikacją z klientem. W trakcie wykonywania usług barbeskich używa
sprzętu do strzyżenia włosów: nożyczek, degażówek, grzebieni, brzytew, golarek,
profesjonalnych maszynek do strzyżenia, szczotek płaskich i szczotek szkieletowych oraz sprzętu
do strzyżenia zarostu: nożyczek, grzebieni do wąsów i brody, brzytew, golarek, profesjonalnych
maszynek do strzyżenia, szczotek do brody, pędzli. Podczas pracy posługuje się: pastami,
pomadami, olejkami, balsamami, szamponami, kremami do golenia. Charakteryzuje, również
podczas udzielania porad klientom, produkty używane w strzyżeniach męskich i stylizacji zarostu
męskiego. Posiada wiedzę w zakresie struktury i kondycji włosów, potrafi dobrać stylizację do
kształtu głowy. Stosuje zasady układu porostu na głowie i twarzy. Osoba posiadająca kwalifikację
„Wykonywanie usług barberskich” stosuje techniki strzyżeń barberskich, techniki modelowania
brody i wąsów. Przeprowadza samodzielnie usługi barberskie, tj. usługę strzyżenia włosów i
nadania kształtu wąsom oraz brodzie, modeluje fryzurę męską klasyczną. W trakcie wykonywania
pracy przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony środowiska oraz
ergonomii. Osoba posiadająca kwalifikację przygotowana jest do samodzielnego analizowania
literatury fachowej, śledzenia zmian i nowości oraz planowanie własnego rozwoju. Orientacyjny
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koszt walidacji: 800 zł brutto.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
85

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacja kierowana jest do osób które chcą podjąć pracę na stanowisku barber i chcą
potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, a także osób, które chcą
się przekwalifikować i podjąć pracę w tym obszarze, w tym uczniów i absolwentów: branżowych
szkół pierwszego stopnia i branżowych szkół drugiego stopnia, techników oraz słuchaczy i
absolwentów szkół policealnych. Ponadto kwalifikacja kierowana jest do fryzjerów chcących
uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. Jak również osób które pracowały w zawodach z branży
fryzjersko-kosmetycznej, miały przerwę i wróciły do pracy, a także osób, które chcą się
przekwalifikować z zawodów pokrewnych, takich jak. np. kosmetyczka, wizażysta. Kwalifikacja
również kierowana jest do absolwentów artystycznych szkół plastycznych oraz innych osób
chcących podjąć pracę w obszarze usług fryzjerskich. Branża fryzjersko-kosmetyczna związana
jest ze świadczeniem profesjonalnych usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także produkcją,
dystrybucją i promocją produktów kosmetycznych. Współcześnie podkreśla się znaczenie i
rozwój omawianej branży na rodzimym rynku oraz jej wpływ na gospodarkę. Według danych z
2016 roku, szacuje się, że polski rynek fryzjersko-kosmetyczny jest szósty w Europie pod
względem wartości.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Fryzjer (514101) od 1 września 2019r.
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Pracownik pomocniczy fryzjera (932920) od 1
września 2019r.
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Technik usług fryzjerskich (514105) od 1
września 2019r.
BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK) - Technik usług kosmetycznych (514207) od 1
września 2019r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Nie dotyczy.

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Nie dotyczy.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991


Zapotrzebowanie na kwalifikacje należy szacowań na bardzo duże ze względu na powszechność
funkcjonujących dzielności gospodarczych o branży fryzjersko-kosmetycznej. W Polsce na
podstawie: Oceny skutków regulacji dla Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich,
kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej sporządzona przez Główny Inspektorat Sanitarny
2019 funkcjonuje: . 30 773 - salonów fryzjerskich; 18 391 – salonów usług kosmetycznych; 893 –
salonów tatuażu; 5 188 - salonów usług odnowy biologicznej. Do branżowych szkół I stopnia
uczęszczało łącznie 146,2 tys. uczniów (w tym uczniowie oddziałów zasadniczych szkół
zawodowych) – absolwenci to 46 478 osób. W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 1879
techników, w których kształciło się 505,6 tys. uczniów – a absolwenci to 109 909 osób. W roku
szkolnym 2018/2019 w Polsce funkcjonowało 1981 szkół policealnych. (źródło danych: Oświata i
wychowanie w roku szkolnym 2018/2019, GUS 2019). Wśród zawodów deficytowych w 2020 roku
znalazły się między innymi profesje z branży usługowej, w tym fryzjerzy (podobnie jak w roku
ubiegłym). Fryzjerzy poszerzają zakres swoich usług o te związane z makijażem czy manicure,
aby poszerzyć bazę klientów (źródło danych: Barometr zawodów 2020, MRiPS).

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja wykazuje wspólne efekty uczenia się z innymi kwalifikacjami z
przyporządkowanych do branży fryzjersko-kosmetycznej zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego: • Kwalifikacja FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich, • Kwalifikacja
FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych, • Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i
wykonywanie fryzur, w zakresie: bezpieczeństwa i higiena pracy w usługach fryzjerskich,
podstaw fryzjerstwa, doradzania w zakresie doboru odpowiedniej fryzury, wykonywania
strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, wykonywania stylizacji fryzur.
Kwalifikacja różni się od kwalifikacji o zbliżonym charakterze ukierunkowaniem na
wykonywanie usług w zakresie wykonania strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu oraz
formowania zarostu męskiego. Kwalifikacja obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące
stosowania narzędzi, przyrządów, preparatów i technik umożliwiających wykonywanie usług
barberskich. Kwalifikacje zbliżone są kwalifikacjami szkolnymi i dotyczą zawodów z klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego, a wnioskowana kwalifikacja może je uzupełniać, stanowić
specjalizację, lub dodatkowy moduł/dodatkową oferowaną usługę potwierdzoną procesem
walidacji dla pracowników w tych ww. zawodach branży fryzjersko-kosmetycznej lub innych
zawodach, w których zakres wykonywanych czynności mógłby obejmować usługi w zakresie
strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu oraz formowania zarostu męskiego.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może podjąć zatrudnienie w: 1. salonach barberskiche
funkcjonujących jako samodzielne zakłady 2. salonach barberskiche funkcjonujących przy
salonach fryzjerskich oferujące m.in. usługi w zakresie strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu
oraz formowania zarostu męskiego, 3. akademiach szkoleniowych, jako asystent przy szkoleniach

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


w zakresie usług barberskich, 4. hurtowniach linii produktów do męskich włosów i pielęgnacji
zarostu męskiego, 5. prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą barbera. Stanowiska,
jakie może zajmować osoba, która uzyskała kwalifikację, to: barber, fryzjer męski.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody Do weryfikacji efektów uczenia się zawartych w zestawach 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 dopuszcza się jedynie metody obserwacji w warunkach symulowanych oraz
wywiadu swobodnego z komisją walidacyjną. 1.2. Zasoby kadrowe Komisja walidacyjna składa
się z minimum 2 osób. Od każdego z członków komisji walidacyjnej wymaga się: a) posiadania
dyplomu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer lub ukończonego technikum fryzjerskie lub
posiadanie uprawnień nauczyciela przedmiotów zawodowych fryzjerskich lub posiadanie
uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w branży fryzjerskiej, b) 5-letniego
doświadczenia zawodowego na stanowisku: fryzjer męski, c) posiadania certyfikatu
potwierdzającego umiejętności wykonywania usług w zakresie strzyżenia męskiego włosów i
strzyżeniu oraz formowania zarostu męskiego, 1.3. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki
organizacyjne, lokalowe i techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania walidacji
Zadania wykonywane są przy przygotowanej konsoli fryzjerskiej z blatem wyposażonej w lustro,
fotel barberski, blat (z myjką do weryfikacji). Osoba przystępująca do walidacji zobowiązana jest
do przestrzegania zasad w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań sanitarno-higienicznych
obowiązujących w miejscu przeprowadzenia testu praktycznego. Walidacja na żywym modelu,
polega na początku na przeprowadzenie wywiadu z klientem, przeprowadzania dezynfekcji
stanowiska pracy oraz narzędzi, umyciu włosów właściwie dobranym szamponem, następnie
przygotowaniu stanowiska pracy polegające na przygotowaniu klienta, przygotowaniu narzędzi i
produktów niezbędnych do wykonywania usług barberskich, następnie wykonaniu usług w
zakresie strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu oraz formowania zarostu męskiego zgodnie z
procedurami przy wykorzystaniu samodzielnie dobranych narzędzi i preparatów. 2. Etapy
identyfikowania i dokumentowania Sprawdzenie dokumentów dotyczących wcześniej
ukończonych kursów fryzjerskich obejmujących podstawy fryzjerstwa i usług barberskich lub
dyplom ukończenia szkoły zawodowej/branżowej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
zakresie kwalifikacji w zawodzie fryzjer.

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

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację „Wykonywanie usług barberskich“ przygotowana jest do:
prowadzenia efektywnej komunikacji z klientem na każdym etapie wykonywania usług,
stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonania dezynfekcji narzędzi,
przyrządów oraz stanowiska pracy, przeprowadzania konsultacji z klientem przed wykonaniem
usługi, przygotowania męskich włosów oraz zarostu męskiego do zabiegów strzyżenia i
formowania, przygotowania preparatów używanych do zabiegów, wykonania, stylizacji i
pielęgnacji męskiej fryzury oraz modelowania zarostu męskiego. Ponadto posiadacz kwalifikacji
posługuje się procedurami i instrukcjami używania narzędzi stosowanych w usługach
barberskich, dobiera i dostosowuje produkty do struktury i kondycji włosów męskich,
przygotowuje samodzielnie stanowisko pracy i klienta do wykonania usług, stosuje techniki
wykorzystywane w strzyżeniach męskich, posługuje się narzędziami w trakcie wykonywania
zadań zawodowych.



Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Komunikowanie się z klientem

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
6

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) stosuje aktywną komunikację z klientem

Kryteria weryfikacji*
1) stosuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej 2) stosuje aktywne metody słuchania
3) posługuje się parafrazą 4) stosuje techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta 5) stosuje
formy grzecznościowe w mowie i piśmie 6) analizuje problemy i bariery wynikające z
komunikacji z klientem 7) identyfikuje bariery komunikacyjne w dialogu z klientem 8)
identyfikuje swoje słabe i mocne strony w obszarze komunikacji interpersonalnej 9) doskonali
umiejętności komunikacyjne

Efekt uczenia się
2) przeprowadza wywiad z klientem przed wykonaniem usług w zakresie strzyżenia męskiego
włosów i strzyżeniu oraz formowania zarostu męskiego

Kryteria weryfikacji*
1) interpretuje mowę ciała w komunikacji z klientem 2) posługuje się swobodnie rodzajami
pytań w trakcie wywiadu z klientem 3) stosuje techniki aktywnego słuchania w rozmowie z
klientem w salonie fryzjerskim

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Stosowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa

Poziom PRK*
3

Zestawy efektów uczenia się



Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
2

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) przestrzega przepisów oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie
wykonywania usług w zakresie strzyżenia męskiego włosów i strzyżeniu oraz formowania
zarostu męskiego

Kryteria weryfikacji*
1) określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w salonie fryzjerskim. 2) określa warunki
zapewniające ochronę zdrowia w salonie fryzjerskim 3) charakteryzuje zadania dotyczące
bezpieczeństwa pracy z urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi 4) rozpoznaje źródła i
czynniki szkodliwe w środowisku pracy 5) ocenia zagrożenie ppoż. wynikające z pracy
narzędziami elektrycznymi 6) przygotowuje sprzęt bieliznę i preparaty do zabiegu strzyżenia
włosów i zarostu 7) rozróżnia bieliznę ochronną i zabiegową stosowaną podczas zabiegu
strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego 8) organizuje stanowisko pracy do
zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego zgodnie z ergonomią i
obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy 9) zabezpiecza odzież klienta
przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów 10) zabezpiecza odzież klienta przed
wykonaniem zabiegu formowania zarostu męskiego 11) rozpoznaje przeciwskazania – zmiany
chorobowe na skórze głowy i twarzy

Efekt uczenia się
2) przeprowadza dezynfekcję stanowiska pracy i sprzętów używanych do usług barberskich

Kryteria weryfikacji*
1) oczyszcza stanowisko pracy, grzebienie i narzędzia tnące stosowane podczas zabiegu
strzyżenia męskich włosów i formowania zarostu męskiego 2) wykonuje dezynfekcja narzędzi
(szczotki, grzebienie, narzędzia elektryczne) 3) wykonuje dezynfekcja fotela i konsoli
fryzjerskiej 4) zabezpiecza klienta oraz siebie podczas wykonywania zadań zawodowych 5)
stosuje preparaty wirusobójcze i biobójcze do dezynfekcji narzędzi i stanowiska pracy 6)
umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegu
strzyżenia męskich włosów i formowania zarostu męskiego

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Przeprowadzanie konsultacji przed usługą

Poziom PRK*



4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
8

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) przeprowadza konsultację z klientem wspierającą wykonanie usługi odpowiadającej jego
oczekiwaniom oraz potrzebom

Kryteria weryfikacji*
1) charakteryzuje oczekiwania klienta usług barberskich 2) komunikuje się z klientem w
trakcie powitania klienta 3) komunikuje się z klientem przeprowadzając konsultację –
diagnozę oczekiwań i potrzeb klienta 4) analizuje kształt twarzy i głowy klienta 5) analizuje
zarost na głowie i twarzy klienta 6) rozróżnia nieprawidłowości męskich włosów i zarostu
męskiego

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Stosowanie narzędzia w usługach barberskich

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
4

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) stosuje narzędzia wykorzystywane w usługach barberskich

Kryteria weryfikacji*
1) rozróżnia narzędzia i przybory do zabiegów strzyżenia męskiego 2) rozróżnia narzędzia i
przybory do strzyżenia zarostu 3) rozróżnia rodzaje maszynek do strzyżeń i golarek do



włosów 4) opisuje maszynki i narzędzia tnące stosowane do wykonania zabiegu strzyżenia
męskich włosów 5) opisuje maszynki i narzędzia tnące stosowane do wykonania zabiegu
formowania zarostu męskiego 6) rozpoznaje grzebienie do strzyżenia męskiego włosów 7)
rozpoznaje grzebienie do formowania zarostu męskiego 8) dobiera narzędzia do rodzaju
włosów

Numer zestawu w kwalifikacji*
5

Nazwa zestawu*
Stosowanie technik wykorzystywanych w strzyżeniach męskich

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
25

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) wykonuje strzyżenie męskie oraz modelowanie włosów z zastosowaniem różnych technik i
narzędzi

Kryteria weryfikacji*
1) rozróżnia produkty do stylizacji włosów(stopień utrwalenia, konsystencja technologia) 2)
określa profil twarzy do wykonania zabiegu strzyżenia męskiego 3) klasyfikuje metody,
techniki i sposoby wykonania strzyżenia męskiego. 4) wykonuje strzyżenie męskie klasyczne,
5) wykonuje strzyżenie skin fade, long fade, 6) wykonuje klasyczne cieniowanie włosów
męskich 7) dobiera kształt fryzury do cech indywidualnych klienta

Numer zestawu w kwalifikacji*
6

Nazwa zestawu*
Wykonywanie strzyżenia brody i wąsów

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*



25

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) wykonuje strzyżenie brody i wąsów oraz modelowanie brody i wąsów z zastosowaniem
różnych technik i narzędzi

Kryteria weryfikacji*
1) rozróżnia produkty do stylizacji brody i wąsów 2) określa profil twarzy do wykonania
uformowania kształtu brody i wąsów 3) wykonuje techniki strzyżenia brody i wąsów. 4)
rozpoznaje kształt wykonanego cięcia brody. 5) dobiera kształt brody i wąsów do cech
indywidualnych klienta

Numer zestawu w kwalifikacji*
7

Nazwa zestawu*
Wykonywanie stylizacji i pielęgnacji w strzyżeniu męskich włosów i zarostu męskiego

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
15

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1) wykonuje zabiegi stylizacji i pielęgnacji męskich włosów i zarostu męskiego

Kryteria weryfikacji*
1) rozpoznaje preparaty do pielęgnacji zarostu męskiego 2) rozpoznaje preparaty do
tuszowania siwych włosów 3) rozróżnia zabiegi pielęgnacji stosowane na zarost męski 4)
dobra preparaty do stylizacji męskiej fryzury i zarostu męskiego 5) stosuje preparaty do
stylizacji i pielęgnacji męskich włosów i zarostu męskiego 6) udziela porad klientom w
zakresie pielęgnacji męskich włosów i zarostu męskiego



Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości

Minister właściwy*
Ministerstwo Rozwoju

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Kwalifikacja ważna bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
810 - Usługi indywidualne

Kod PKD*
Kod Nazwa
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Potwierdzenie zapłąty
2 Statut
3 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
4 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
5 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
6 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
7 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
8 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
9 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
10 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich
11 ZRK_FKU_Wykonywanie usług barberskich

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
Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości
Siedziba i adres: Kolejowa 8, 58-100 Świdnica
NIP: 8842752408
REGON: 022518553



Reprezentacja: Katarzyna Kiek, Mariusz Boczkowski

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: katarzyna.kiek@dolnoslaskiinkubator.pl


