
 

KURS: INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM I 

PRZEPROWADZENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
ŚRODKI SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE 

 

W trakcie zajęć uczestnicy kompleksowo zapoznają się z obowiązkami intendenta, przede wszystkim w odniesieniu do zasad 
żywienia dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad i elementów HACCP oraz 
podstaw żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Omówiony zostanie również sposób przeprowadzania 
zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zapisów uzasadniających dzielenie 
zamówienia na części. Materiały szkoleniowe będą zwierać m.in.:  

• Przykładowe procedury, instrukcje i formularze w obszarze GHP, GMP. 

• Algorytmy postępowania dla podstawowych czynności w obszarze higieny pracowników. 

• Z zakresu systemu HACCP: schemat technologiczny, analizę zagrożeń, dokument wyznaczenia CCP – krytycznych 
punktów kontrolnych, arkusze monitorowania CCP, procedurę weryfikacji systemu HACCP (obowiązkowego 
sprawdzania sposobu funkcjonowania HACCP w placówce) oraz procedurę nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP 
(ze wskazaniem optymalnego okresu przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów). 

• Zestaw norm żywienia z 2020 r. 

• Aktywne pliki excel umożliwiające wyliczanie średniej ważonej normy na energię i norm na składniki odżywcze. 

• Zestaw wzorcowych gramatur. 

• Przykładowe receptury na dania dla dzieci. 

• Przykładowe zbilansowane jadłospisy dla różnych grup wiekowych. 

• Listy składników środków spożywczych dozwolonych i niedozwolonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci 
i młodzieży. 

• Tabela z wielkością odpadków pomiędzy produktem rynkowym a produktem jadalnym. 

• Prezentację i materiały dotyczące każdego punktu programu szkolenia. 

 

• Poznanie lub przypomnienie obowiązków intendenta wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.  

• Wyjaśnienie zasad żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 

• Omówienie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi. 

• Wskazanie obowiązków związanych z opracowywaniem procedur/instrukcji/formularzy w ramach GHP, GMP, HACCP. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dietetycy, intendenci, kucharze pracujący w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, bursie, 
internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, a także właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci 
i młodzieży. 
 

  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

KURS: INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY WRAZ Z 
PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚRODKI 

SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
24, 29, 31 sierpnia 2022 r. Szkolenie każdego dnia w godzinach 09:00-15.00 

  

Cena kursu: 710 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego dnia szkolenia.  

 Trzy dni – 710 zł 

 Dwa dni 638 zł – proszę wpisać wybrane dni: …………………….. 

 Jeden dzień 319 zł - proszę wpisać wybrany dzień: ………………  

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21  
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem 
na adres szkolenia@okst.pl do 19 sierpnia 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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