
             Ruda Śląska dnia ................................. 

 
.................................................................................. 
nazwisko i imię (imiona) zgodnie z dowodem osobistym 

        Nr ewidencyjny: ......................... 
.......................      ..................................................... 
data urodzenia        miejsce urodzenia  

      (miejscowość oraz województwo) 

        nie/dopuszczczona(y)* do 
..................................................................................  do egzaminu 
miejsce zamieszkania (ulica, numer domu i mieszkania) 

         
...... - ...........       …….........................   ………………       ……............................................... 
kod pocztowy              miejscowość     tel./kom.       (podpis i pieczęć przewodniczącego) 

  

Do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej  
przy Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 
 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza w zawodzie: 
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, symbol cyfrowy zawodu 512[05]  

  

Do podania załączam dwie fotografie oraz: 
a) -     świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 

- świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo robotnika wykwalifikowanego albo 
czeladnika, 

- zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie w którym zdaję egzamin: 

 sześcioletni łącznie przed i po uzyskaniu w/w tytułu, albo 

 trzyletni po uzyskaniu w/w tytułu**, 
albo b) -     świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 

- oświadczenie stwierdzające wykonywanie przez co najmniej sześć lat zawodu  
w którym zdaję egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej 
(kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie samodzielnej działalności 
gospodarczej)**, 

albo c)   - świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 
- świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo robotnika wykwalifikowanego albo 

czeladnika w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu w którym zdaję egzamin, 
- zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie w którym zdaję 

egzamin, po uzyskaniu w/w tytułu**, 
albo d)   - dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu w którym zdaję egzamin, 

- zaświadczenie potwierdzające roczny staż pracy w zawodzie w którym zdaję egzamin, po 
uzyskaniu w/w tytułu**, 

albo e)   - świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej dające 
wykształcenie średnie, 

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu,           
w którym zdaję egzamin, 

- zaświadczenie potwierdzające dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin**, 
albo f) - dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących 

zawód, w którym zdaję egzamin, 
- zaświadczenie potwierdzające roczny staż pracy w zawodzie w którym zdaję egzamin, po 

uzyskaniu w/w tytułu**. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, 
z póżn. zm.). 

 
 

        .............................................. 
*   - niepotrzebne skreślić (komisja)                            podpis 
** - zaznacz właściwe (wnioskodawca) 


