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SZKOLENIA DLA FRYZJERÓW 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KFS 100% 

 

w zbliżającym się I kwartale 2023 roku w Powiatowych Urzędach Pracy będą prowadzone 

nabory na dofinasowanie do szkoleń finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości nawet 100% kosztów kształcenia 

dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.  

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wystarczy zatrudnienie 1 pracownika na pół 

etatu na Umowę o Pracę na dzień składania wniosku. Przedsiębiorca nie może zalegać z 

opłatami składek ZUS / Podatkowych. Program musi być ogłoszony w danej gminie.  

Możemy dopasować szkolenia dla Państwa w zależności od Państwa potrzeb – do wyboru 

katalog najczęściej wybieranych 5 szkoleń z zakresu fryzjerstwa damskiego. Możemy 

dopasować tematykę do Państwa potrzeb i oczekiwań. Kadra szkoląca to doświadczeni 

edukatorzy biorący udział w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zarówno w kraju jak i za 

granicą. Edukator dojedzie do Państwa do salonu i przeszkoli cały personel oraz właściciela.  

Jesteśmy w stanie zaoferować bezpłatne przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej 

do złożenia wniosku. Od momentu naboru do końcowego rozliczenia przyznanego 

dofinansowania. Nie pobieramy żadnych opłat – organizujemy w całości proces pozyskania 

środków, przeprowadzenia szkolenia i rozliczenia dotacji.  

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w celach szkoleniowych od 80% z programu EFS 

do 100% kosztów kształcenia z programów KFS. 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety byśmy mogli sprawdzić możliwość 

dofinansowania w państwa konkretnym przypadku.  

Zachęcamy do konsultacji z naszymi Przedstawicielami Regionalnymi lub Centrum 

Doradztwa i Rozwoju Łętowski Consulting – Partner WATS: Dawid Ciupek 794-065-941 

http://www.wats.pl/
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ANKIETA WSTEPNA DO DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS 
 
 

DANE WNIOSKODAWCY – PRACODAWCY 

Nazwa pracodawcy  

Adres siedziby pracodawcy  

(ulica, nr budynku/nr lokalu, kod, 

miejscowość) 

 

Miejsce prowadzenia działalności  

(jeśli jest inne niż adres siedziby) 
 

Oznaczenie formy organizacyjno-prawnej  

prowadzonej działalności  

(np. jednoosobowa działalność 

gospodarcza, spółka -podać jaka, inna -

podać jaka) 

 

Adres strony www  

Numer identyfikacyjny REGON  

Numer identyfikacji podatkowej NIP  

Numer ewidencyjny PESEL, w przypadku 

osoby fizycznej 
 

Przeważający rodzaj prowadzonej 

działalności gospodarczej (kod PKD) 
 

Wielkość przedsiębiorstwa 

 

□ mikro 

□ małe 

□ średnie 

□ pozostałe 

Liczba zatrudnionych pracowników 

obecnie – na podstawie umowy o pracę w 

przeliczeniu na pełne etaty.  

 

Liczba zatrudnionych pracowników w 

ciągu ostatnich 6 miesięcy.  
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania pracodawcy i podpisania 

wnioskowanej umowy (zgodnie z dokumentem 

rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem) 

 

Nr rachunku bankowego firmy – 

nieoprocentowany.  
 

OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTU Z UP 

Imię i nazwisko   

Nr telefonu 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
 

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

http://www.wats.pl/
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Kandydat nr 1 

Imię i nazwisko 

Pracownik czy Pracodawca 
 

Data urodzenia  

Grupa wiekowa 

□ 15-24 lata  

□ 25-34 lata  

□ 35-44 lata  

□ 45 lat i więcej 

Okres zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę (od - do)/data 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

przez pracodawcę 

 

Wymiar etatu  

Zajmowane stanowisko  

Nazwa szkolenia  

Wykształcenie  

Czy korzystał z KFS 2022 – I nabór  

 

 

Kandydat nr 2 

Imię i nazwisko 

Pracownik czy Pracodawca 
 

Data urodzenia  

Grupa wiekowa 

□ 15-24 lata  

□ 25-34 lata  

□ 35-44 lata  

□ 45 lat i więcej 

Okres zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę (od - do)/data 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

przez pracodawcę 

 

Wymiar etatu  

Zajmowane stanowisko  

Nazwa szkolenia  

Wykształcenie  

Czy korzystał z KFS 2022 – I nabór 
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Kandydat nr 3 

Imię i nazwisko 

Pracownik czy Pracodawca 
 

Data urodzenia  

Grupa wiekowa 

□ 15-24 lata  

□ 25-34 lata  

□ 35-44 lata  

□ 45 lat i więcej 

Okres zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę (od - do)/data 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

przez pracodawcę 

 

Wymiar etatu  

Zajmowane stanowisko  

Nazwa szkolenia  

Wykształcenie  

Czy korzystał z KFS 2022 – I nabór  

Kandydat nr 4 

Imię i nazwisko 

Pracownik czy Pracodawca 
 

Data urodzenia  

Grupa wiekowa 

□ 15-24 lata  

□ 25-34 lata  

□ 35-44 lata  

□ 45 lat i więcej 

Okres zatrudnienia pracownika na 

podstawie umowy o pracę (od - do)/data 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

przez pracodawcę 

 

Wymiar etatu  

Zajmowane stanowisko  

Nazwa szkolenia  

Wykształcenie  

Czy korzystał z KFS 2022 – I nabór  
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SZKOLENIA FRYZJERSKIE 

 

1.ABC Koloru - rozszerzenie podstaw z koloryzacji włosów. Teoria koloru, 

chemia koloryzacji, praca z kołem kolorów. Część teoretyczna. 8 godzin 

 

2. ABC Koloru Warsztaty - rozszerzenie podstaw z koloryzacji włosów dla 

fryzjerów część praktyczna. Praca z kolorem. 16 godzin 

 

3. Kolor Plus Warsztaty - innowacyjne techniki pracy z koloryzacją włosów 

globalną, nowe techniki koloryzacji przestrzennej, air touch, flamboyage, 

baleyage, ombre, sombre, metoda niteczkowa. Pigmentacja, zastosowanie 

kontrastów i mixtonów. 16 godzin. 

 

4. Ekspert Blond. rozjaśnianie zaawansowane. Korekta odrostu. Tonowanie Blond. 

Zaawansowane techniki rozjaśniania włosów naturalnych  

i farbowanych. Techniki stosowania wysokich oksydantów (12%). 16 godzin. 

 

5. Strzyżenia damskie i stylizacje salonowe. Trendy 2023 8 godzin. 
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