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Oferta szkoleń dostępnych onli-
ne i stacjonarnie jest naprawdę 
bardzo szeroka! Oprócz ośrodków 

szkoleniowych w wielkich miastach niemal 
w każdym zakątku Polski prowadzone są 
też szkolenia specjalistyczne. Niezależnie 
od tego, czy jesteś początkujący, czy szu-
kasz kursu dla zaawansowanych, istnieje 
ku temu możliwość. Najważniejszą kwestią 
jest jednak motywacja! Zanim zdecydujesz 
się na określony typ szkolenia, przemyśl 
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SZKOLENIA 
– ZAINWESTUJ 
W SIEBIE!
Początek roku to czas 
podejmowania nowych wyzwań 
– planowania inwestycji 
i wyznaczania celów na kolejny 
sezon. A może oprócz własnej 
pracowni oraz załogi warto też 
pomyśleć o sobie?

dokładnie swoje potrzeby, bo tak de facto 
może ono oferować o wiele więcej niż tyl-
ko nabycie nowych umiejętności i pozna-
nie technik cukierniczych czy lodziarskich.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI
Oczywistym pozytywem wynikającym 
z udziału w szkoleniu jest nabycie nowych 
umiejętności i poszerzenie kompetencji za-
wodowych. Podpatrując pracę mistrza, od-
bieramy także jego styl pracy, przekazuje 

on coś więcej – filozofię pracy. Podejmując 
się nowych wyzwań i ucząc się, wzmacnia-
my też poczucie własnej wartości i prze-
konanie o profesjonalizmie. Rozwijając się, 
czujemy się po prostu lepiej – to dodaje 
nam pewności siebie.

INSPIRACJE
Mimo że konkretne szkolenie branżowe do-
tyczy wąskiej specjalizacji, danego tematu, 
tak naprawdę nie uczymy się wyłącznie 
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okiem specjalisty
jacek Zięba, market development manager (akademia mistrza)

W okresie przedpandemicznym wszystkie nasze 
szkolenia cieszyły się ogromną popularnością za-
równo ze względu na tematykę, jak i na ekspertów, 

którzy je prowadzili. Ich zakres dobierany jest do panujących 
trendów i zapotrzebowania płynącego z rynku. Słuchamy 
naszych klientów i szyjemy na miarę każde ze spotkań. Nasi 
eksperci podpowiadają, jakie nowości, trendy warto prze-
mycać w trakcie szkoleń.
Na nasze szkolenia przyjeżdżają przede wszystkim osoby, 
które chcą się czegoś nauczyć, czymś zainspirować i to nie-
zależnie od tego, czy są początkujące, zaawansowane, zda-
rzają się też osoby spoza branży. Nasze szkolenia komponu-
jemy tak, aby nikt nie czuł, że czegoś nie potrafi, że ma jakieś 
braki. Wszystko jest tak poukładane, że każdy kursant musi 
zrealizować całość programu. Wszystkiego dotknąć, wszyst-
kiego spróbować. Nieważne, że coś za pierwszym razem nie 
wyjdzie – powtarza się to tak długo, aż kursant opanuje daną 
czynność.
Szkolenie zawsze ma podobny scenariusz. Spotykamy się 
w Wolsztynie w poniedziałek wieczorem, przy kolacji oma-
wiamy przebieg szkolenia, co będziemy robić, poznajemy się. 
Wtorek i środa to dni intensywnej pracy – żaden z elemen-
tów nie może być pominięty, stanowi bowiem część większej 
układanki, w środę na podsumowaniu powstają cukiernicze 
dzieła sztuki. 
Okres pandemiczny w naszym przypadku zahamował szko-
lenia w Wolsztynie. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ wie-
my, jak ważne jest zdrowie każdego z nas, wiemy, że kursanci 
wracają do domów i zakładów pracy – bezpieczeństwo ich 
i wszystkich dookoła jest dla nas bardzo ważne. Nie organi-
zowaliśmy szkoleń online, bo wiemy, że najlepsze są te twarzą 
w twarz – gdzie uczestnik może i musi doświadczyć tego, co 
robi, przejść każdy etap. Nauczyć się na własnych błędach. 
Mamy na swojej stronie sporo materiałów szkoleniowych, 
każdy może z nich coś wyciągnąć, czymś się zainspirować. 
Liczę, że w 2022 roku zaczniemy się spotykać w realu, szkolić 
się, wymieniać doświadczenia.

okiem NaucZyciela
kasia Fojcik-Graczkowska, cukiernia Hania

Jeszcze przed pandemią starałam się raz w mie-
siącu organizować szkolenie dla uczniów i ta cy-
kliczność przyciągała uczestników. Obecnie dbam 

przede wszystkim o to, by przygotować młodych kucharzy do 
konkursów – od receptury po końcowe danie. Widzę, że ma 
to sens i to napawa mnie nadzieją i chęcią do dalszej pracy – 
młodzie ludzie chłoną wiadomości, tworzą własny talerz, łą-
czą smaki, nie boją się niespotykanych połączeń smakowych 
i co najważniejsze – każda nieudana próba czegoś ich uczy. Są 
pewni swoich dań, a to bardzo ważne w dalszej pracy. Na po-
czątku tworzę własny talerz, tłumaczę poszczególne techniki, 
procesy, walory smakowe. Następnie uczniowie sami przygo-
towują danie czy deser i wtedy pojawia się magia! Każdy widzi 
to inaczej – ile talerzy, tyle różnych pomysłów, dla uczniów 
to zupełnie inna forma nauki, która przynosi dużo dobrego. 
Jestem zwolennikiem szkoleń stacjonarnych, osobisty kon-
takt jest bardzo istotny, nawiązujemy wtedy relacje, razem 
degustujemy, dokładamy przypraw, potem dyskutujemy 
o smaku, bo mamy taką możliwość. Na żywo jestem w sta-
nie podejść do wszystkich, skosztować, doradzić, po prostu 
być. Online to zupełnie inna bajka, wiem, bo córka ma zajęcia 
gastronomiczne online i na pewno bardzo się różnią.

agnieszka szulc, dyrektor marketingu firmy pGD

Największą popularnością cieszą się szkolenia 
lodowe zarówno z produkcji lodów rzemieślni-
czych, jak i tematyki pokrewnej, np. tortów lodo-

wych. Ważnym punktem programu są także szkolenia z cu-
kiernictwa deserowego, szczególnie ciastek indywidualnych, 
kawiarnianych, monoporcji. Natomiast naszymi kursantami 
są w zdecydowanej większości profesjonaliści, czyli osoby 
działające już w branży, mające spore doświadczenie, chcą-
ce poszerzyć wiedzę z danego tematu.
W zeszłym roku zorganizowaliśmy wiele szkoleń online, do-
tyczyły one głównie tematyki biznesowej. Ta forma niestety 
mocno ogranicza możliwość rzetelnego przeszkolenia uczest-
ników z umiejętności praktycznej produkcji, a na tym w szcze-
gólności zależy kursantom. Dlatego u nas szkolenia online to 
przede wszystkim szkolenia wewnętrzne, przeznaczone dla 
pracowników firmy. Większość trwa jeden dzień, jest skupiona 
na określonej węższej tematyce. Organizujemy także szko-
lenia trwające dłużej, zazwyczaj są to szkolenia dwudniowe.

okiem specjalisty
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OKIEM KURSANTA
Marta Kwidzińska, Besova – kawiarnia z przyjemnością

Wszystkie szkolenia, w których uczestniczyłam, 
były wartościowe i z każdego wyniosłam napraw-
dę wiele. Szczególnie myślę o pierwszym szkoleniu 

w życiu z Markiem Moskwą, które odbyło się jeszcze przed 
otwarciem mojej kawiarni. Będąc totalnym laikiem, poznawa-
łam podstawy cukiernictwa – był to dla mnie ogromny szok, 
zyskałam dużo wiedzy i większą świadomość tego, w co za-
mierzam się „wpakować”. To były dwa najcięższe dni w moim 
życiu, w Marka chyba też.
Dla mnie szkolenia w formie online i stacjonarnej są tak samo 
wartościowe, aczkolwiek to, które z nich wybiorę, zależy od 
tego, czego aktualnie potrzebuję. Podobnie jeśli chodzi o szko-
lenie stacjonarne, w mojej pracowni czy wyjazdowe. Jeśli 
dotyczy określonej pracy, receptur i nowości dla mojej firmy 
to zdecydowanie preferuję te stacjonarne. Jeśli chcę poznać 
ludzi z branży, popracować z nowymi szkoleniowcami oraz 
wzmocnić motywację do pracy to wybieram wyjazdowe.

trików technicznych, inspirujemy się także wzajemnie pomysłami 
prowadzącego i współuczestników. Taka wymiana doświadczeń, 
pomysłów to dodatkowy bonus.

 KONTAKTY I WSPÓŁPRACE
To co często wymieniane jest jako największa wartość szkolenia, 
to fakt wejścia do grupy nowych ludzi, z którymi często nawią-
zujemy trwałe znajomości, a nawet przyjaźnie. To także sposob-
ność do podjęcia współprac, znalezienia nowego miejsca pracy 
lub chociażby wzajemnej pomocy zawodowej. �

OKIEM SZKOLENIOWCA
Magdalena Kubiś, Akademia Tortu

Akademia Tortu jest wyłącznie szkołą online.  Z dumą 
mogę powiedzieć, że odkąd ją prowadzę, zaintere-
sowanie naszą szkołą jest ogromne i ciągle rośnie. 

Wydaje się, że z racji pandemii to zainteresowanie szkoleniami 
online jeszcze się zwiększyło, bo dla niektórych jest to obec-
nie jedyna forma dokształcania się. My właśnie na tym się 
skupiamy: przygotowujemy tutoriale i sesje online w czasie 
rzeczywistym, zapraszamy ekspertów, prowadzimy darmo-
we kursy online. 
Osobiście bardzo doceniam tę formę uczenia się. W nowocze-
snym świecie, gdzie wszyscy narzekają na brak czasu, szko-
lenie, na które nie trzeba jechać, dostosować się do terminu 
i tym podobne, to coś bardzo pożądanego i ułatwiającego ży-
cie. Można je włączyć w dogodnej chwili, choćby w nocy, i bez 
dodatkowych przerw na kawę, w spokoju doszkolić się.
Być może tak forma nie zastąpi szkolenia na żywo, ale jest 
doskonałą alternatywą – dla niektórych wystarczającą, dla 
innych wstępem lub uzupełnieniem nauki. 

SZKOLENIOWE TRENDY
Kursanci najczęściej szukają szkoleń, które pomogą im wy-
konać tort czy deser z efektem wow, aby zaprezentować się 
z najlepszej strony i tym samym przyciągnąć klientów. Nieko-
niecznie chodzi o coś, co się od razu sprzeda, raczej technikę 
czy kompozycję, gdzie będą mogli pokazać swoje zdolności, 
umiejętności i talent potencjalnym klientom. 
W mojej szkole online obecnie prym wiodą monoporcje i tor-
ty musowe. Następne na podium są ciekawe tekstury i torty 
antygrawitacyjne. 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC SZKOLENIE
Przede wszystkim należy dokładnie wiedzieć, na jakie szko-
lenie chcemy się udać, kto je prowadzi, jakie ma kwalifikacje 
i doświadczenie. Czy szkoleniowiec jest kompetentny w danej 
dziedzinie, jakie krążą o nim opinie, jaki ma dorobek. Należy 
także gruntownie i z uwagą przestudiować program szkolenia, 
dowiedzieć się w szczegółach, co będzie prezentowane. Czy 
zaplanowane tematy rzeczywiście uzupełnią moją wiedzę, 
czy nie powielają tego, co już umiem i wiem. Zawsze warto 
też upewnić się, czy trzeba coś ze sobą przynieść, kupić czy 
zamówić z wyprzedzeniem. 

JAK DOBRAĆ POZIOM SZKOLENIA? 
Wydaje mi się, że każdy, kto szuka szkolenia, wie, jakie tema-
ty go interesują i na jakim poziomie się znajduje. Jakie ma 
umiejętności, a co wymaga doszlifowania. Każde szkolenie 
powinno być szczegółowo opisane i dawać rozeznanie, jakiego 
typu uczestnicy mogą się na zgłaszać i jakich umiejętności 
prowadzący będzie się po nich spodziewał, a co sam zaoferuje. 
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PRZEGLĄD FIRM SZKOLĄCYCH  
DLA CUKIERNIKÓW, PIEKARZY, LODZIARZY I DEKORATORÓW

AKADEMIA CHLEBA BY COOLINARIUM
KONTAKT kontakt@akademiachleba.pl, T: 608 367 358

MIEJSCE SZKOLEŃ os. Tysiąclecia 85, Kraków; ul. Dunikowskiego 1A,  Rzeszów

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2008

ZAKRES SZKOLEŃ piekarnicze, kulinarne, cukiernicze
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, na zamówienie, stacjonarne, online, indywidualne i grupowe

TEMATYKA
jesteśmy akademią inną niż wszystkie. Dla nas najważniejsze są mąka i woda, cierpliwość i czas, cisza i spokój, 
bo kochamy to, co nas zaskakuje – chleb

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH stacjonarnie: 5-16 osób, online: liczba uczestników uzależniona od platformy
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW chef Łukasz Ochab, trenerzy zewnętrzni
CENA SZKOLENIA od 79 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy wszystkie narzędzia, surowce, materiały szkoleniowe oraz merytoryczną opiekę chefa i trenerów. 
Na czas warsztatów uczestnicy otrzymują fartuchy, a po zakończeniu materiały szkoleniowe, w cenę wliczony 
jest bufet kawowy, a efekty szkolenia zabierane są na wynos. Szkolenia mogą być dofinansowane zewnętrznie.

AKADEMIA CZEKOLADY
KONTAKT 

akademia_czekolady@barry-callebaut.com, www.chocolate-academy.com/pl/pl/  
T: 882 165 246 

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Nowy Józefów 36, Łódź

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 1998

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, piekarnicze, lodziarskie, gastronomiczne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, online

TEMATYKA
szkolenia  na  poziomie  podstawowym  i  zaawansowanym: podstawy cukiernicze, konfekcja czekoladowa, wypieki, 
torty, tarty, monoporcje, podstawy pracy z czekoladą, desery na talerzu; lody, cukiernictwo specjalistyczne, np. 
wegańskie, rzeźby oraz szkolenia dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH profesjonaliści, pasjonaci, uczniowie kształcący się w zawodzie
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Maciej Majzon-Wójtowicz, Arkadiusz Natorski, Michał Kleiber, ambasadorzy Callebaut & Cacao Barry

CENA SZKOLENIA bd.
INFORMACJE 
DODATKOWE każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z danej tematyki i stosowane receptury.

AKADEMIA LODOWE INSPIRACJE – TOMASZ SZYPUŁA
KONTAKT tomasz.szypula@wp.pl, T: 661 116 128

MIEJSCE SZKOLEŃ
Lodziarnia pod Orzechem, 48-120 Baborów, ul. Moniuszki 5, możliwe szkolenia, 
wdrożenia u klienta

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2015

ZAKRES SZKOLEŃ technologia produkcji lodów – teoria i praktyka, program receptury.net
RODZAJ SZKOLEŃ indywidualne, grupowe

TEMATYKA
lody mleczne, sorebty czekoladowe, vege, keto, alkoholowe, wariegato, torty lodowe, ręczne tworzenie tabliczek 
czekoladowych

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 1-5 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Tomasz Szypuła

CENA SZKOLENIA ustalana indywidualnie
INFORMACJE 
DODATKOWE

szkolenia na profesjonalnych urządzeniach do produkcji lodów, organizowane przez mistrza Polski, który zdobył 
5.  miejsce na Gelato World 2021, najlepszy smak Europy.

GDZIE SIĘ SZKOLIĆ W POLSCE?  
EDYCJA 2022
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AKADEMIA MISTRZA
KONTAKT jacek.zieba@bunge.com, www.akademiamistrza.pl, T: 606 802 949 

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Wodna 1, Wolsztyn

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2008

ZAKRES SZKOLEŃ cukierniczo-piekarskie
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, stacjonarne

TEMATYKA

ciasta i torty deserowe – najnowsze trendy cukiernicze; torty deserowe (na bazie czekolady, śmietany, kremów 
tłustych, musów, pulp owocowych) – przygotowywanie, składanie, dekorowanie; urok czekolady – temperowanie, 
malowanie barwnikami oraz ganasze, praliny, figurki; monoporcje/ciasta bankietowe – techniki przygotowywania 
wykwintnych minideserów; ciasta bankietowe na bazie śmietany – bankietówki, petifiurki, dekoracje; florystyka 
kwiatowa – masa cukrowa, barwniki i techniki barwienia, tworzenie kwiatów oraz bukietów; bajkowy świat 
piernika – przygotowanie idealnego ciasta na pierniczki i piernik twardy, lukier królewski, techniki dekorowania

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH ogólnodostępne, 4-10 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Mieczysław Chojnowski, Iga Sarzyńska, Marta Truskolawska-Plichcińska, Ewa Drzewicka, Wiesław Kucia

CENA SZKOLENIA
za punkty w ramach Mistrzowskich Nagród; poza programem cena ustalana indywidualnie w zależności od 
tematu szkolenia

INFORMACJE 
DODATKOWE

w ramach szkolenia zapewniamy wyposażenie, surowce, nocleg oraz pełne wyżywienie; uczestnik szkolenia 
otrzymuje certyfikat Akademii Mistrza

AKADEMIA SWEET DECOR

KONTAKT 
Anna Wojanowska, anna@sweetdecor.pl, www.sweetdecor.pl, 
hµps://akademia.sweetdecor.pl/, T: 507 845 601

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Ks. dr. Knosały 227, Radzionków

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2010

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoratorskie, piekarnicze, kulinarne
RODZAJ SZKOLEŃ stacjonarne, cykliczne lub na indywidualne zamówienie

TEMATYKA
uzależniona od sezonu i potrzeb klienta. Szkolenia dekoratorskie: styl angielski, royal icing, torty 3D, czekolada, 
figurki z masy cukrowej, kuchnia FIT, ciasta i desery wegańskie, bezglutenowe, dla alergików, desery nowoczesne, 
m. in. monoporcje. Akademia Słodkiego Malucha – warsztaty kulinarne dla dzieci

GRUPA DOCELOWA
dla osób indywidualnych: uczniowie, pasjonaci; dla grup zorganizowanych: rzemieślnicy, pracownicy firm 
klientów

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 6-15 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW czołowi polscy i zagraniczni mistrzowie cukiernictwa i piekarnictwa
CENA SZKOLENIA 450-1400 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

profesjonalna i nowoczesna sala szkoleniowa wyposażona w kilkanaście stanowisk do samodzielnej pracy. Każde 
stanowisko wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria. Szkolenia prowadzone są na różnych poziomach 
zaawansowania. Certyfikat ISO 9001-2015, prowadzimy szkolenia z dofinansowaniem w ramach BUR – Baza 
Usług Rozwojowych przy współpracy z PARP (Polskie Towarzystwo Rozwoju Przedsiębiorczości), KFS – Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy (przy współpracy z urzędami pracy).

AMBASADOR 92 AKADEMIA POMYSŁÓW
KONTAKT biuro@ambasador92.pl, T: 22 711 33 33

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Raszyńska 13, Piaseczno

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2011

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoratorstwo cukiernicze, piekarnicze, lodziarskie i gastronomiczne
RODZAJ SZKOLEŃ indywidualne, grupowe, cykliczne, na zamówienie

TEMATYKA
podstawy, nowości produktowe, nowatorskie rozwiązania z zakresu cukiernictwa, piekarnictwa oraz nowoczesna 
gastronomia

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci, uczniowie
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 15 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Anna Wiesiołek, Monika Ignaciuk, prowadzącymi są również inni technolodzy, mistrzowie w zawodzie
CENA SZKOLENIA płatne, wyceniane wg indywidual nych projektów
INFORMACJE 
DODATKOWE zapewniamy surowce, wyposaże nie, catering. Po szkoleniu uczest nik otrzymuje dyplom.
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AKADEMIA POLMARKUS
KONTAKT marketing@polmarkus.com.pl

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Wyszyńskiego 62, Pyskowice

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2007

ZAKRES SZKOLEŃ
cukiernicze, lodziarskie, dekoratorskie, piekarnicze, biznesowe , baristyczne, 
czekoladziarskie

RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, indywidualne

TEMATYKA
cukiernictwo i ciastkarstwo, piekarstwo, produkcja lodów, kawa i napoje, słona gastronomia w piekarni i cukierni, 
czekolada, desery, marcepan, dekoratorstwo: styl angielski, szkolenia dla ekspedientek, szkolenia biznesowe dla 
osób zarządzających

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci, uczniowie kształcący się w zawodzie
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 10 osób

KADRA 
SZKOLENIOWCÓW

Mariusz Bazaliński, Konrad Górka, Dariusz Szmidt, Michał Kumur, technolodzy partnerów współpracujący  
z Polmarkus 

CENA SZKOLENIA w zależności od rodzaju szkolenia

INFORMACJE 
DODATKOWE

Kompleksowo wyposażona sala szkoleniowa zapewniająca przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń.  
Zapewniamy niezbędne narzędzia i akcesoria, materiały szkoleniowe poczęstunek oraz nocleg. Uczestnicy 
otrzymują certyfikaty potwierdzające odbycia szkolenia czy kursu. Szkolenia mogą być dofinansowane 
zewnętrznie. 

AKADEMIA SZTUKI CUKIERNICZEJ
KONTAKT 

biuro@akademiasztukicukierniczej.pl, www.akademiasztukicukierniczej.pl,  
T: 696 221 581

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Hieronima Derdowskiego 7, Gdynia

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2016

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoratorskie

RODZAJ SZKOLEŃ grupowe, indywidualne, cykliczne 

TEMATYKA

torty weselne; monoporcje; słodki stół – aranżacja, przygotowanie słodkości, know-how; bezy i eklery; tarty 
i serniki; wegańskie torty i ciasta; tort w masie cukrowej; piętrowy tort musowy z polewą mirror glaze; tort 
tynkowany – drip cake love; torty nowoczesne; lukrowane topery; świąteczne wypieki; desery wegańskie w wersji 
FIT i klasycznej (wegańskie monoporcje); keto ciasta i torty + insulinioporność; wypieki

GRUPA DOCELOWA pasjonaci, cukiernicy, uczniowie, każdy od 16. roku życia

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 4-10 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW mistrzowie i pasjonaci cukiernictwa: Marta Rietz, Katarzyna Chudy, Izabela Komor, Kamil Szulc
CENA SZKOLENIA 450-1500 zł
INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy przyjacielską atmosferę, produkty, surowce, kawę, wodę i herbatę. Po zakończeniu warsztatów 
każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Wszystkie słodkości uczestnicy zabierają ze sobą.

ANGEL'S ANGELIKA CHWYĆ
KONTAKT angelika-chwyc@wp.pl, T: 695 039 681

MIEJSCE SZKOLEŃ na teranie całej Polski

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2017

ZAKRES SZKOLEŃ dekoracje cukiernicze

RODZAJ SZKOLEŃ
stacjonarne szkolenia indywidualne i grupowe organizowane zazwyczaj w większych miastach Polski i za granicą. 
W ofercie dostępne są również gotowe kursy online

TEMATYKA
modelowania figurek z zachowaniem anatomii, dekoracje z elementami antygrawitacji, dekoracje z papieru 
waflowego i ryżowego, łączenie mas cukrowych z czekoladą, autorskie techniki modelowania cukrowych wzorów 
inspirowanych mandalą i kalejdoskopem

GRUPA DOCELOWA szkolenia dla początkujących i zaawansowanych. Różnorodne tematy i stopnie trudności
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 4-10 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Angelika Chwyć
CENA SZKOLENIA jednodniowe szkolenie grupowe – od 850 zł bruµo/os. (modelowanie postaci ludzkiej)
INFORMACJE 
DODATKOWE

wszelkie materiały zapewnia prowadzący. Kursanci otrzymują certyfikat ukończenia kursu i komplet 
opracowanych pomocy/materiałów, które ułatwią samodzielną pracę.
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ART-EVITA PRACOWNIA CUKIERNICTWA ARTYSTYCZNEGO EWA BAŁDOWSKA
KONTAKT kontakt@art-evita.pl, T: 502 588 221

MIEJSCE SZKOLEŃ Kraśniany 37, Sokółka

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2018

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoratorskie 
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne i na indywidualne zamówienie, stacjonarne

TEMATYKA

tworzenie i dekorowanie nowoczesnymi technikami wysokich tortów weselnych, poprawne konstruowanie 
kolosów, zabezpieczenie i przygotowanie do transportu, radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach; kompleksowe 
tworzenie nowoczesnych słodkich stołów/candy barów. Modne słodkości, aranżacja, dekoracja, wyliczanie 
asortymentu, wycena

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 5-12 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Ewa Bałdowska
CENA SZKOLENIA 1500-2800 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniam narzędzia, surowce, materiały szkoleniowe, ubranie ochronne, dwudaniowy obiad, słone 
i słodkie przekąski, owoce, napoje zimne i gorące, kolację. Każda osoba otrzymuje certyfikat ukończenia 
szkolenia. Firma nie jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.

ASHANTI MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA SZTUKI KULINARNEJ
KONTAKT biuro@ashanti.pl, www.ashanti.pl, T: 42 942 09 88

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. H. Sienkiewicza 82/84, Łódź

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2017

ZAKRES SZKOLEŃ
piekarnicze, cukiernicze, lodziarskie, dekoratorskie, baristyczne, barmańskie, 
sommelierskie, kelnerskie, biznesowe dla branży HoReCa

RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne i indywidualne na zamówienie, szkolenia online

TEMATYKA
kompleksowe szkolenia dla branży gastronomicznej: szefów kuchni, cukierników, piekarzy, baristów, barmanów, 
sommelierów, kadry managerskiej i personelu

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 5-12 osób

KADRA 
SZKOLENIOWCÓW

m.in.: Bożena Sikoń, Maciej Rosiński, Iwona Niemczewska, Paweł Salamon, Tomasz Szypuła, Michał Iwaniuk, 
Adam Chrząstowski, Alon Than, Krystyna Jarosz, Józef Ziółkowski, Józef Sadkiewicz, Michał Doroszkiewicz, 
Michał Wiśniewski

CENA SZKOLENIA 300-3500 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy wyposażenie, surowce, materiały dydaktyczne, fartuch ochronny. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje 
certyfikat ukończenia kursu. Szkoła Ashanti została wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod 
numerem 2.10/00184/2017. Posiada również akredytację Kuratorium Oświaty – Ministerstwa Edukacji Narodowej.

BAJKOWE TORTY W ELBLĄGU, CAKE ME
KONTAKT bajkowetortyelblag@gmail.com, T: 501 086 623

MIEJSCE SZKOLEŃ wyjazdowe: Elbląg, Kraków, Wrocław, Toruń, Szczecin, Łódź, Poznań

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2018

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoracyjne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, stacjonarne, grupowe i indywidualne

TEMATYKA

torty piętrowe „kolosy” – pieczenie różnego rodzaju biszkoptów, nadzienia, kremy, żelki, tynkowanie, składanie, 
dekorowanie. Słodkie stoły, przygotowywanie słodkości od podstaw po dekoracje, kilkanaście rodzajów deserów, 
w tym monoporcje, tarty. Podstawy pracy z czekoladą, torty nowoczesne, makaroniki i bezy. Dekoracja słodkich 
stołów. Dodatkowo szkolimy w zakresie podstaw marketingu, obliczania cen tortów, słodkich stołów

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 6-12 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Marlena Doroś, Katarzyna Chudy
CENA SZKOLENIA 2200 zł – grupowe, indywidualne – wycena
INFORMACJE 
DODATKOWE

organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania tortu i słodkości, słodki poczęstunek  
i obiad. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują dyplom i zabierają ze sobą wszystkie słodkości. 
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BARBARA LUIJCKX – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI INSPIRACJA
KONTAKT 

akademia@barbara-luĳckx.pl, www.barbara-luĳckx.pl/oferta/inspiracja.html,  
T: 52 358 07 00

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Latkowo 40, Inowrocław

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2008

ZAKRES SZKOLEŃ
cukiernicze, czekoladziarskie, gastronomiczne, rzemieślnicze, dekoratorstwo 
cukiernicze, okolicznościowe

RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, grupowe, indywidualne, online

TEMATYKA
szkolenia podzielone są na 5 kategorii: torty i ciasta, tarty i monodesery, praliny i trufle, desery w gastronomii, 
szkolenia dedykowane – szyte na miarę potrzeb klientów

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci cukiernictwa, uczniowie kształcący się w zawodzie
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 6-12 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Ana Davila, Michał Świerad
CENA SZKOLENIA ustalana indywidualnie w zależności od zakresu i długości trwania szkolenia

INFORMACJE 
DODATKOWE

Akademia Umiejętności Inspiracja łączy design z profesjonalizmem. Ergonomiczna aranżacja przestrzeni ma 
zapewnić wysoki komfort pracy. Współpraca z technologami firmy Barbara Luĳckx dostarczy wielu inspiracji 
oraz gwarantuje satysfakcję z rozwĳania cukierniczego kunsztu. Akademia zapewnia surowce, dekoracje, 
catering oraz inne wyposażenie potrzebne podczas szkoleń. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia 
szkolenia.

COOLINARIUM – ATELIER KULINARNE
KONTAKT kontakt@coolinarium.pl, T: 608 367 358

MIEJSCE SZKOLEŃ os. Tysiąclecia 85, Kraków; ul. Dunikowskiego 1A,  Rzeszów

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2018 

ZAKRES SZKOLEŃ kulinarne, cukiernicze, piekarnicze
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, na zamówienie, stacjonarne, online, indywidualne i grupowe

TEMATYKA

COOLinarium – Atelier kulinarne Łukasza Ochaba to kontynuacja stworzonej paręnaście lat temu Mobilnej 
Akademii Dobrego Smaku – Cook Professional. Prowadzimy stacjonarne i  mobilne kursy oraz warsztaty 
kulinarne z kuchni świata: europejskiej (m.in. polska, włoska, francuska, niemiecka, gruzińska, grecka i inne), 
azjatyckiej (m.in. koreańska, indyjska, chińska, japońska), Bliskiego Wschodu (arabska, żydowska) oraz warsztaty 
cukiernicze i piekarnicze – Akademia Chleba by COOLinarium

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, amatorzy i pasjonaci, uczniowie kształcący się w zawodzie, firmy, grupy zorganizowane

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH stacjonarnie: 5-40 osób, online: liczba uczestników uzależniona od platformy
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW chef Łukasz Ochab, trenerzy zewnętrzni m.in.: chef Kurt Scheller, Inessa Kim, Tapinder Sharma, Małgorzata Paulo
CENA SZKOLENIA od 79 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy wszystkie narzędzia, surowce, materiały szkoleniowe oraz merytoryczną opiekę chefów  
i trenerów kulinarnych; na czas warsztatów uczestnicy otrzymują fartuchy, a po ich zakończeniu materiały 
szkoleniowe; w cenę wliczony jest bufet kawowy, przygotowane dania konsumowane są na miejscu lub zabierane 
na wynos. Szkolenia mogą być dofinansowane zewnętrznie.
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INSTYTUT SADKIEWICZA CENTRUM PRZYJAZNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZY ZBPP SP. Z O.O.
KONTAKT jozef@sadkiewicz.pl, www.sadkiewicz.pl, T: 52 365 05 10

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Startowa 2, Bydgoszcz

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ
od 1969 – szkolenia, od 2012 – szkoła niepubliczna, placówka kształcenia ustawicznego 
oraz dokształca nia i doskonale nia zawodowe go działająca w formach pozasz kolnych 
zgodnie z ustawą o sys temie oświaty

ZAKRES SZKOLEŃ piekarskie, labora toryjne, kucharskie, barmańskie, kelnerskie, dietetyczne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne i na indywidualne zamówienia

TEMATYKA

szkolenia podnoszące kwalifikacje piekarzy, młynarzy, nauczycieli zawodów, pracowników laboratoriów; 
szkolenie dla laborantów to trening praktyczny skierowany do początkujących laborantów w laboratorium 
zbożowym, mącznym, piekarskim, szkolenie dla branży piekarskiej – najnowsze technologie i metody badawcze 
stosowane w przemyśle piekarskim

GRUPA DOCELOWA nauczyciele, studenci, profesjonaliści, ucznio wie, pasjonaci, dzieci – zajęcia interaktywne
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 5-10 osób – grupa ćwi czeniowa laboratoryjna, wykładowa – maks. 35 osób

KADRA 
SZKOLENIOWCÓW

prof. dr hab. Kazimierz Sadkiewicz, dr Józef Sadkiewicz, mgr Adam Melkowski, mgr Jean Bos, mistrz barmański 
Jerzy Czapla

CENA SZKOLENIA 250-9700 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół nr 5/12 wydane przez prezydenta Bydgosz czy. Wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, numer ewidencyjny 2.04/00103/2009). Po zdaniu 
egzaminu praktycznego i teore tycznego absolwenci otrzymują świadectwo podniesienia kwalifikacji wydane 
przez Instytut Sadkiewicza Centrum Przyjaznego Kształcenia Zawodowego.

KLINIKA ROZWOJU
KONTAKT www.KlinikaRozwoju.pl, biuro@klinikarozwoju.pl, T: 504 905 968 

MIEJSCE SZKOLEŃ przestrzeń biznesowa klienta, wynajęta sala szkoleniowa, online

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2014

RODZAJ SZKOLEŃ usługi szkoleniowo-rozwojowe dopasowane do potrzeb pracodawcy

ZAKRES SZKOLEŃ

szeroki zakres usług szkoleniowo-rozwojowych przeznaczonych dla branży piekarsko-cukierniczej, 
usprawniających funkcjonowanie organizacji, włącznie z tworzeniem systemów motywacyjnych. Organizujemy 
szkolenia dla zarządu, kierowników i pracowników biurowych z zakresu kompetencji miękkich, jak motywacja, 
delegowanie zadań, rozwiązywanie trudności itp. Oferujemy rozwój oparty o indywidualne talenty i deficyty 
pracownika przy współpracy z psychologiem biznesu. Organizujemy tajemniczego klienta oraz szkolenia 
sprzedażowe nastawione na efekt. Ofertę uzupełniają szkolenia cukiernicze i  piekarskie, których tematyka 
wynika z analizy produktów oraz lokalnego zapotrzebowania

TEMATYKA

do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dopasowując kompleksowy program rozwoju dla wszystkich 
pracowników firmy, uwzględniając potrzeby pracodawcy. Ogromne doświadczenie na rynku pozwala na 
przygotowanie raportu zapotrzebowań rozwojowych, który może zostać uzupełniony o  kwestionariusze 
kompetencyjne przygotowane przez psychologa biznesu

GRUPA DOCELOWA program rozwoju skierowany jest do dużych korporacji i mikroprzedsiębiorców
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH praca z psychologiem biznesu – 1 osoba, kursy grupowe – do 15 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Michał Rusek, Katarzyna Zejdler i szkoleniowcy zewnętrzni o danych kompetencjach

CENA SZKOLENIA
ustalana indywidualnie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach współpracy – poproś  
o darmowy raport dla swojej firmy

INFORMACJE 
DODATKOWE

firma posiada doskonałą renomę, opiekując się największymi piekarniami i cukierniami w kraju, szkoląc co roku 
przynajmniej 1000 uczestników. Firma podchodzi kompleksowo do współpracy, zapewniając analizę potrzeb 
rozwojowych, audyt wewnętrzny, projektując ścieżkę kariery, usprawniając systemy motywacyjne w oparciu 
o analizę osobowościową prowadzoną przez psychologa biznesu. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych. Oferuje pomoc w uzyskaniu pełnego dofinansowania. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz 
zdalne wsparcie psychologa biznesu po ukończeniu kursu.
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Zapraszamy do naszego sklepu  
http://sklep.mistrzbranzy.pl 
www.mistrzbranzy.pl

MASTER MARTINI POLSKA
KONTAKT office.pl@mastermartini.com, T: 12 630 92 80

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Kasztanowa 15, Modlniczka k. Krakowa

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2004

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, lodziarskie, piekarnicze, gastronomiczne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, grupowe, online
TEMATYKA czekolada, lody, pieczywo i kanapki, desery, ciasta, kuchnia włoska i polska, przekąski
GRUPA DOCELOWA gastronomowie i restauratorzy, piekarze, cukiernicy, lodziarze 
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 6-20 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Cesare Candido, Felice Siccardi, Karol Łazarewicz-Pudłowski, Łukasz Parzymski, Sebastian Szmyd
CENA SZKOLENIA bd.

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy profesjonalnie wyposażone sale szkoleniowe z niezbędnym sprzętem, materiałami pomocniczymi 
i surowcami. Szkolenia o różnym stopniu trudności i poziomie zaawansowania. Zapewniamy catering. Każdy 
uczestnik otrzymuje certyfikat.

PGD ARTISA
KONTAKT marketing@pgd.biz.pl, T: 22 877 20 32

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. P. Bardowskiego 10, Warszawa

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2014

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, piekarskie, lodziarskie, dekoratorskie, gastronomiczne
RODZAJ SZKOLEŃ indywidualne, grupowe, na zamówienie, praktyczne
TEMATYKA cukiernicze, piekarskie, lodziarskie, dekoratorskie, gastronomiczne
GRUPA DOCELOWA profesjonaliści i począkujący
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH maks. 25 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW zespół technologów PGD, zewnętrzni eksperci

INFORMACJE 
DODATKOWE

profesjonalnie wyposażona pracownia szkoleniowa przygotowana do wszystkich rodzajów szkoleń z 6 indywidu-
alnymi stanowiskami do szkoleń praktycznych, sala wykładowa dla 25 osób. 

PRIMULATOR
KONTAKT piotr.lamenta@primulator.pl, www.primulator.pl, T: 502 197 689

MIEJSCE SZKOLEŃ Warszawa, Łódź

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2004

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, lodziarskie
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, na indywidualne zamówienie

TEMATYKA

warsztaty lodowe: prowadzone są w ramach Carpigiani Gelato University – najstarszej szkoły lodziarstwa. 
Tematyka w zależności od poziomu szkolenia dotyczy otwarcia i organizacji biznesu lodowego, a także produkcji 
lodów od podstaw, aż po zaawansowane techniki i tworzenie unikatowych receptur. Warsztaty cukiernicze  
i czekoladowe: produkcja kremów czekoladowych, kremów do lodów i past orzechowych. Produkcja butikowej 
czekolady. Bean to bar – nauka produkcji czekolady od wypalenia ziaren kakaowca, aż do gotowych tabliczek 
i pralin

GRUPA DOCELOWA osoby chcące otworzyć własną lodziarnię lub cukiernię – początkujący, profesjonaliści, pasjonaci 
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 1-16 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Luca Cappelleµi, Bas Van Haaren, Andrea Bandiera, Gianpaolo Valli, Marcin Zych
CENA SZKOLENIA wyceniane indywidualnie (dla klientów PGD – bezpłatne)

INFORMACJE 
DODATKOWE

firma zapewnia materiały piśmiennicze i dydaktyczne niezbędne do pracy na zajęciach; wszystkie produkty  
i dodatki do produkcji lodów i wyrobów cukierniczych; fartuch oraz upominek dla każdego uczestnika; certyfikat 
ukończenia szkolenia. Lunch i napoje (kawa, herbata, woda).
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SŁODKIE KRÓLESTWO ANNA JĘDRZEJEWSKA
KONTAKT kontakt@tortyslask.pl, www.tortyslask.pl, T: 888 113 634

MIEJSCE SZKOLEŃ
Dąbrowa Górnicza, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, 
Białystok, Janów Podlaski, Lublin, Kraków, Warszawa, Łódź

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2017

ZAKRES SZKOLEŃ cukiernicze, dekoratorskie, szkolenie z tortów weselnych i monoporcje
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne grupowe, indywidualne na zamówienie stacjonarne i online

TEMATYKA
kwiaty maślane, torty malowane kremem, malowanie w masie cukrowej barwnikami jadalnymi, zdobienie 
pierników, torty A-Z, szkolenie z tortów weselnych i monoporcje

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci i uczniowie kształcący się w zawodzie
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 4-12 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Anna Jędrzejewska
CENA SZKOLENIA 550-1200 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy wszystkie narzędzia, surowce i materiały szkoleniowe. W cenę wliczone są kawa, herbata i obiad. 
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia oraz zabiera pracę końcową. Firma 
wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzi szkolenia dotowane przez UP.

SZKOŁA ARTYSTYCZNA WIESŁAW KUCIA
KONTAKT studio@kucia.com.pl,  www.kucia.com.pl, T: 508 274 963

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Zemborzycka 59F, Lublin

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2008

ZAKRES SZKOLEŃ piekarnicze, cukiernicze, kulinarne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, indywidualne, szkolenia wideo dostępne online

TEMATYKA

piekarnicze: pieczywo, pieczywo wiedeńskie, pieczywo francuskie, pieczywo do kanapek i burgerów, pieczywo 
artystyczne  cukiernicze: monoporcje, torty musowe, desery i monoporcje bezowe, ciasta krojone, torty na 
poziomie podstawowym i zaawansowanym, eklery słodkie i wytrawne, praliny, praliny krojone, trufle, makaroniki
kulinarne: kuchnia japońska, śniadania, brancze

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci, uczniowie
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 3-15 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Wiesław Kucia, Anna Kucia, Jacek Mucha, Michał Wiśniewski, Sylwia Stachyra, Sławomir Korczak
CENA SZKOLENIA 600-1700 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

podczas szkoleń zapewniamy: surowce i sprzęt, obiad, kawę, napoje, certyfikat ukończenia szkolenia, fartuch 
z logo szkoły. Szkoła jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Bazy Usług Rozwojowych  
z możliwością dofinansowania. Szkoła posiada certyfikację VCC.

SZYMON SAPIEHA – LODY NATURALNIE
KONTAKT szymon@lodynaturalnie.pl, www.lodynaturalnie.pl, T: 784 386 573

MIEJSCE SZKOLEŃ Chełmża, ul. Rynek 1, Legionowo, ul. Batorego 12

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2021

ZAKRES SZKOLEŃ lodziarskie

RODZAJ SZKOLEŃ
cykliczne, grupowe, indywidualne, rozpoczęcie produkcji lodziarskiej ((uruchomienie lodziarni),  
szkolenia u klienta

TEMATYKA lody naturalne, lody rzemieślnicze, optymalizacja produkcji lodziarskiej
GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, osoby, które chcą rozpocząć produkcję lodów
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 1-6 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Szymon Sapieha
CENA SZKOLENIA bd.
INFORMACJE 
DODATKOWE

szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, uczestnik otrzymuje materiały ze szkolenia 
oraz certyfikat uczestnictwa, w cenie wyżywienie i nocleg (przy szkoleniach kilkudniowych).
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TORTOWNIA
KONTAKT kontakt@tortownia.pl, www.tortownia.pl, T: 601 777 860

MIEJSCE SZKOLEŃ online, konsultacje także w Warszawie na Targówku

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2008

ZAKRES SZKOLEŃ
szkolenia i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej (kawiarnie, cukiernie, 
pracownie cukiernicze, pieczenie w domu)

RODZAJ SZKOLEŃ kursy online, konsultacje indywidualne, gościnne wykłady i warsztaty wg indywidualnej oferty

TEMATYKA
rozpoczynanie i prowadzenie legalnej oraz dochodowej działalności cukierniczej, konsultacje na start i w trud-
nych sytuacjach

GRUPA DOCELOWA
pasjonatki cukiernictwa pragnące godnie zarabiać na swoich wypiekach, osoby zakładające i prowadzące 
działalność gospodarczą: cukiernie, kawiarnie, współwłaściciele firm rodzinnych

WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 1- 12 osób
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW Agnieszka Klimczak
CENA SZKOLENIA bd.

INFORMACJE 
DODATKOWE

Zapraszam na 10-tygodniowy kurs online „SŁODKA FIRMA bez obaw przed formalnościami i konkurencją”, minikursy/
wyzwania dla właścicielek firm (nowość 2022) oraz indywidualne konsultacje. We wszystkich moich szkoleniach 
łączę wiedzę, doświadczenie i motywację. Stawiam na skuteczność i wsparcie w rozwoju z   wykorzystaniem 
indywidualnych zasobów. W mediach społecznościowych, na blogu i w newsleµerze tortownia.pl udostępniam 
bezpłatne materiały szkoleniowe.

WARSAW ACADEMY OF PASTRY ARTS/SEMPRE
KONTAKT akademia@sempreinfo.pl, www.wapas.pl, T: 532 403 425, 733 314 543

MIEJSCE SZKOLEŃ ul. Wiejska 13a, Pruszków

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2011

ZAKRES SZKOLEŃ lodziarskie, cukiernicze, piekarnicze, dekoratorstwo cukiernicze, baristyczne
RODZAJ SZKOLEŃ cykliczne, indywidualne, stacionarne oraz online

TEMATYKA

produkcja lodów rzemieślniczych i z automatu, cukiernictwo i czekoladziarstwo: produkcja ciast, deserów, pralin 
formowanych, ciętych, trufli, aranżacja deserów, techniki pracy z czekoladą, makaroniki, bezy, deser na talerzu, 
monoporcje, torty, draże, tarty, słodki stół, ciasto parzone, kruche, warsztaty baristyczne i barmańskie, warsztaty 
piekarnicze 

GRUPA DOCELOWA profesjonaliści, pasjonaci, uczniowie kształcący się w zawodzie, osoby indywidualne, zorganizowane grupy
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH szkolenia: 1-12 osób, warsztaty: do 50 osób

KADRA 
SZKOLENIOWCÓW

Michał Iwaniuk, Maciej Rosiński, Maciej Wiśniewski, Igor Zaritskiy, Vincent Vallee, Sławomir Szewczyk, Krzysztof 
Smoleń, Aleksander Zwieryńczyk, Tomasz Korfel, Wiesław Kucia, Ewa Drzewicka, Paweł Jaworski

CENA SZKOLENIA warsztaty: bezpłatnie; szkolenia: 35 -1600 zł

INFORMACJE 
DODATKOWE

zapewniamy wyposażone stanowisko pracy wraz z surowcami i recepturami, a także catering, kawę, herbatę, 
napoje. Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia. Rabaty na cały asortyment w naszym sklepie Sempre. 
Szkolenia są dofinansowywane. Akademia jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE
KONTAKT sekretariatuczniowski@zsg1.pl, hµps://zsg1.pl/kursy-zawodowe/

MIEJSCE SZKOLEŃ Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, Kraków

ROK ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ 2014

ZAKRES SZKOLEŃ bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe – piekarz, cukiernik, kucharz i kelner
RODZAJ SZKOLEŃ stacjonarnie, częściowo online
TEMATYKA podczas kursu realizuje się podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
GRUPA DOCELOWA wszystkie osoby pełnoletnie, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe
WIELKOŚĆ GRUP 
SZKOLENIOWYCH 20 osób  
KADRA 
SZKOLENIOWCÓW nauczyciele zawodu
CENA SZKOLENIA bezpłatne

INFORMACJE 
DODATKOWE

kursy skierowane są do osób pełnoletnich, prowadzone są w formie stacjonarnej (3 razy w tygodniu – czwartek, 
piątek i sobota) i trwają przez cały rok szkolny, po ukończeniu kursu słuchacze mogę zdawać egzamin zawodowy 
organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom zawodowy.
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art-evita

master martini polska

szkoła artystyczna wiesław kucia

akademia sweet decor

warsaw academy of pastry arts 

ashanti międzynarodowa szkoła sztuki kulinarnej 
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