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Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2012 r. w Krakowie 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 
 

w godz. 10.00-15.00 

Organizacja  żywienia zbiorowego osób starszych. 

 

Szkolenie adresowane do przedstawicieli  instytucji, w których prowadzi się żywienie 

zbiorowe osób starszych - dyrektorów placówek, intendentów, dietetyków, osób 

zajmujących się organizacją żywienia osób starszych. 

 

Program szkolenia: 
 

1. Aspekty prawne unijne i polskie.  

2. Podział żywienia zbiorowego. 

3. Przygotowanie miejsca i kadry. 

4. Jakość zdrowotna żywności. Systemy jakościowe w produkcji  

żywności. 

5. Opracowanie menu jedno i wielo bemarowego. 

6. Podstawowe różnice pomiędzy żywieniem stołówkowym a 

restauracyjnym. 

7. Produkcja zgodnie z wymaganiami Sanepid-u. 

8. Receptury potraw. 

9. Dietetyka a żywienie. 

10. Ekonomika produkcji. 

11. Ewidencjonowanie przychodów i rozchodów. 

12. Menu jednodniowe, tygodniowe i dekadowe. 
 

Szkolenie poprowadzi Sławomir Świerczek - absolwent  dwustopniowych studiów Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz  

Uniwersytetu Opolskiego na wydziale Przyrodniczo – Technicznym. Od ponad dwudziestu lat 

związany z produkcją żywności, posiada wieloletni  staż jako nauczyciel zawodu, kierownik 

gastronomi w dużej firmie żywienia zbiorowego, specjalista ds. żywienia i dietetyki. 

 

Koszt szkolenia: 

 

1 osoba – 230,- zł netto 

2-5 osób z jednej instytucji – 210,- zł netto za każdą osobę 

6 i więcej osób z jednej instytucji – możliwość negocjacji ceny !!!! 

Termin nadsyłania zgłoszeń   do 20  września  2012 r. 

do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT 
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UWAGA: 
W przypadku przesłania oświadczenia ( wzór w załączeniu), iż opłata za szkolenie jest dokonywana ze 
środków publicznych oraz szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników, na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt. 29 
lit. c ustawy o VAT, wystawiamy fakturę bez ww. podatku, tj. jedynie kwotę netto. 
(cyt.: Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: 

c) finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; ) 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury z 7  dniowym terminem płatności.  

Osoby prywatne prosimy o przedpłatę w wysokości  50  % ustalonej kwoty. 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać: 

1. Telefoniczne pod numerami: 728 816 215 lub 535454965 
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: adk-szkolenia@o2.pl  

                            Z poważaniem 
                           Daniel Kowalik 
 

Wypełnioną poniżej Kartę Zgłoszeniową prosimy przesłać: 

 

 e–mailem ( po zeskanowaniu) na adres: adk-szkolenia@o2.pl 

 fax-em pod numer: 77 412 60 45 

 
Rezygnację należy zgłaszać w formie pisemnej – nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia fax-em lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W przypadku braku rezygnacji na piśmie, nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od wniesienia opłaty. 

 

Karta zgłoszeniowa: 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Zgłaszamy do udziału w szkoleniu: Organizacja  żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 

Termin szkolenia:  25 września  2012 r. 

Miejsce szkolenia:  Kraków – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Wrocławska 8 

w godz. 10.00-15.00 

 

naszych przedstawicieli / pracowników, wg poniższego wykazu: 
 

Lp. imię i nazwisko uczestnika stanowisko służbowe 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Cena netto szkolenia 

( cena x ilość osób lub kwota ogółem ustalona w drodze kontaktu) 

 
 

Nazwa instytucji / firmy zgłaszającej ( zgodnie z danymi do faktury Vat) 

 
Adres instytucji / firmy zgłaszającej ( zgodnie z danymi do faktury Vat) 

 
NIP 

 
Imię i nazwisko oraz telefon, email osoby do kontaktu w sprawie zgłoszenia 

 
Upoważniam Akademię Doskonalenia Kadr – Daniela  Kowalika do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i w pełni je akceptuję. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w myśl postanowień ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Wynagrodzenie za szkolenie płatne będzie po przeprowadzeniu szkolenia, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

 

 

 

 

 

 
Data                                                                                                                               pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej 
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WZÓR OŚWIADCZENIA: 
 
 
 

…………………………………….dnia…………………………………. 

Nazwa Instytucji: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

( lub pieczęć nagłówkowa) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że szkolenie pt.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

które odbędzie się w  ………………………………………………………, 

w dniu ………………………………………………., 

organizowane przez Akademię Doskonalenia Kadr z siedzibą Brzegu, ul. Struga 24, 

jest w całości finansowane ze środków publicznych i podniesie kwalifikacje  

pracownika/ pracowników, uczestniczącego/uczestniczących  w nim.  

W związku z powyższym, na podst. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług z 

dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 2011.177.1054), prosimy o uwzględnienie zwolnienia z podatku Vat przy 

wystawianiu faktury za powyższy udział w szkoleniu. 

 

 

       ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dodatkowa 

Akademia Doskonalenia Kadr  w ramach swojej działalności oferuje również 

organizację szkoleń zamkniętych, które są realizowane na Państwa indywidualne 

zamówienie. Wykładowca opracuje program szkolenia pod specyfikę instytucji, 

firmy, działu oraz oczekiwania Zamawiającego. Na potrzeby klienta dostosujemy 

program szkolenia,  sposób prowadzenia zajęć oraz terminy. Plusem tego szkolenia 

jest  stosunkowo niski koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika. 

 W przypadku zainteresowania z Państwa strony tą formą szkolenia prosimy         

o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.  

         Z poważaniem 

Daniel Kowalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


