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FORMULARZ DLA UCZESTNIKÓW 
BEZPŁATNEGO SZKOLENIA W PROJEKCIE 

SMAKI EUROPY 
 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 
w ramach PO KL Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw przygotowało projekt szkoleniowy SMAKI EUROPY. 
Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.  
 
Zaadresowany jest do wszystkich osób pracujących, mieszkających na terenie 
Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic, które chcą podwyższyć swoje 
kwalifikacje i pracować w branży gastronomicznej. Przewidujemy także, 
stworzenie grup, które po ukończeniu kursu przystąpią do egzaminów przed 
Państwową Komisją Egzaminacyjną w celu zdobycia tytułu zawodowego lub tytułu 
mistrza w zawodzie.  
 
Udział w szkoleniach jest szansą dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoja 
konkurencyjność na rynku pracy, zdobyć nowe umiejętności i podwyższyć 
kwalifikacje. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.  

 
Dodatkowe informacje o szkoleniu można znaleźć na stronie : 
www.smakieuropy.com.pl 
lub w siedzibie Projektu:   

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 

ul. Hallera 6; 41- 709 Ruda Śląska; tel./fax 32 2443810  

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o dokładne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego. Analiza Państwa odpowiedzi pozwoli nam dopasować ofertę do 
Państwa potrzeb. 

 

Dane personalne:  

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Płeć: �  Kobieta                                          �  Mężczyzna 

Wiek:  

Miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Wykształcenie:  
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Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  
Ulica:  
Kod pocztowy:  Odległość od Rudy Śląskiej w km 

.............................................. Województwo:  

Kontakt :  

Telefon domowy:  
Telefon kom.:  
Adres do 
korespondencji 
(jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania) 

 

Adres e-mail:  
 
Dane dotyczące zatrudnienia: 
 
Nazwa pracodawcy:  

 
Miejscowość:  
Kod pocztowy:  
Ulica:  
Stanowisko pracy:  
Forma zatrudnienia 
(umowa o pracę, umowa zlecenia, inne) 

 

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy:  
Umowa na czas:      �  nieokreślony            �  określony  

 
Zakres szkolenia: 
 

Szkolenia będą w zależności od kwalifikacji uczestników prowadzone w trzech grupach: 

 
1.    dla osób pracujących o niskim lub braku stażu pracy w branży gastronomicznej (w tym 

zagrożeni zwolnieniem) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub 
dostosowania kwalifikacji zawodowych do zajmowanego stanowiska zgodnie 
z zapotrzebowaniami rynku pracy. Po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie o 
ukończeniu kursu i certyfikat projektu w zakresie amator nowych smaków. Po 
zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji 
zawodowych w specjalności zawodowej pomoc kuchenna.  
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2. dla osób pracujących, co najmniej dwa lata na stanowisku pomocnika kucharza lub 

podobnym, nieposiadajacych przygotowania zawodowego. Po zakończeniu szkolenia 
otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu i certyfikat projektu w zakresie kucharz 
żywienia zbiorowego. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenie 
o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharza. Po zdaniu egzaminu 
państwowego uczestnicy mogą uzyskać tytuł zawodowy kucharza małej gastronomii.  

 
 
3. dla osób pracujących w swoim zawodzie minimum trzy lata, po uzyskaniu kwalifikacji 

czeladnika, robotnika wykwalifikowanego lub tytułu zawodowego kucharza lub 
kucharza małej gastronomii. Po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie 
o ukończeniu kursu i certyfikat projektu w zakresie specjalista nowych trendów 
w kuchni. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają zaświadczenie o posiadaniu 
kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharza. Po zdaniu egzaminu państwowego 
uczestnicy mogą uzyskać tytuł zawodowy mistrza w zawodzie.  

 

Udział w egzaminie państwowym nie jest obligatoryjny 

 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y (biorąc pod uwagę swoje kwalifikacje według 
powyższych ) kształceniem w zakresie: 
 
        amator w kuchni                  kucharz żywienia                specjalista nowych    
                                                  zbiorowego                        trendów w kuchni 

 
Czy interesuje Panią/Pana szkolenie w systemie: 
   
         popołudniowym (od poniedziałku do piątku)                weekendowym 
 
 
Co skłoniło Panią /Pana : 
 
 konieczność podwyższenia kwalifikacji zawodowych      

 chęć ubiegania się o awans 

 chęć zmiany miejsca pracy 

 inne (jakie) 

.............……….....................................................................................................  
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Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich 
danych osobowych przez WKTiR oraz FPE do celów rekrutacji, realizacji, 
monitoringu oraz rozliczenia Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883, z późn. 
zm.). Dane osobowe zostaną wykorzystane do realizacji projektu. 
 
 
      
 
 
             ……………………. 
             Podpis 
 
Wypełniony formularz, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, 
prosimy dostarczyć do Biura Projektu.  

  

Bliższe informacje o projekcie na naszej stronie internetowej: 
www.smakieuropy.co.pl  

 


