
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wymagania dla osób przystępujących do egzaminów na tytuły zawodowe i mistrzowski 

Rodzaj egzaminu L.p. Wymagane świadectwa/dyplomy/tytuły/dokumenty Minimalne wykształcenie 

Min. doświadczenie 

zawodowe w zawodzie 

kucharz małej gastronomii 

Egzamin na tytuł mistrz w 

zawodzie kucharz małej 

gastronomii 

 

Uzyskany dokument: Dyplom 

Mistrza w zawodzie kucharz 

małej gastronomii 

1. 

Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego kucharz małej gastronomii  

w wyniku zdanego uprzednio egzaminu w projekcie „Rozwój kadr 

regionalnej turystyki”  

Świadectwo ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej 

Min. 6 lat 

2. 

Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego kucharz małej gastronomii 

/ kucharz lub równorzędnego np. robotnik wykwalifikowany/czeladnik 

w zawodzie kucharz małej gastronomii / kucharz  

Świadectwo ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej 

Min. 3 lata po uzyskaniu tytułu 

zawodowego 

3. 
Tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu kucharz 

małej gastronomii 

Świadectwo ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej 

Min. 1 rok po uzyskaniu tytułu 

mistrzowskiego 

4. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharza 

małaje gastronomii  lub obejmującym zakres zawodu kucharza małej 

gastronomii uzyskany w szkole średniej (np. technikum) 

Świadectwo ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 

dające wykształcenie średnie (np. 

technikum) 

Min. 2 lata 

5. 

- Wyższe – w zakresie kierunku lub 

specjalności obejmujących zawód kucharza 

małej gastronomii 

1 rok po uzyskaniu tytułu 

zawodowego (lic., inż., mgr) 

6. 

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz potwierdzenie 

wyrejestrowania zaświadczające, że prowadzona była działalność z 

zakresu gastronomii 

ponadgimnazjalne  

lub ponadpodstawowe 

min. 6 lat prowadzonej 

działalności gospodarczej 

Egzamin na tytuł zawodowy 

kucharz małej gastronomii 

Uzyskany dokument: 

Świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego kucharz małej 

gastronomii 

7. - Min. gimnazjalne 2 lata 

8. 

- Min. podstawowe 3 lata 
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W momencie rekrutacji osoby które kwalifikują się do egzaminów na tytuły zawodowe i/lub mistrzowskie powinny złożyć dokumenty potwierdzające: 
 
- wykształcenie (świadectwo ukończonej szkoły, dyplom), 
 
- doświadczenie zawodowe / staż pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii / kucharz,  
 
- tytuły zawodowe (świadectwa lub dyplomy, jeżeli dotyczy), 
 
- okres prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu gastronomii – wpis rejestrujący i wyrejestrowujący z Ewidencji Działalności Gospodarczej.(jeżeli 
dotyczy). 
 
 
 


