
 

 

          Lublin, 06.09.2022r. 
 
Szanowni Państwo, 
 

w związku z realizacją Projektu „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju 
mieszkańców regionu” firma Syntea S.A. wraz z regionalnymi samorządami ma do zaoferowania 
bezpłatną pomoc dla mieszkańców lub pracowników z terenu województwa kujawsko - pomorskiego, 
którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 
 
W ramach projektu mamy dostępne BEZPŁATNE kursy: 
 

 
Jest to dobra okazja aby mogli  Państwo przeszkolić swoich pracowników lub mieszkańców  

Państwa gminy zupełnie za darmo. 
  
Szkolenie przeznaczone jest dla  osób w wieku 18-65 lat, nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz spełniających dowolny warunek z pozostałych wymienionych: 

1. mieszkających  

2. uczących się  

3. pracujących 

4. bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) 

5. biernych zawodowo (w tym studenci) 

6. rolników i członków ich rodzin 

 

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie:  
https://projekty.syntea.pl/nowe-kwalifikacje-i-dodatkowe-uprawnienia-motorem-rozwoju-
mieszkancow-regionu/rekrutacja/ 
 
Osoby chętne, które chciałyby zapisać się na szkolenie zobligowane są do pobrania i  wypełnienia 

dokumentów :  

- Formularz zgłoszeniowy 

- Deklaracja uczestnictwa  

- Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przewarzanie danych osobowych 

Szkolenie ilość godzin szkolenia 
egzamin z certyfikacją 

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami 
rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia 

120 
Tak, egzamin ZSK 

Serwis napojów mieszanych i alkoholi 160 Tak, egzamin ZSK 

Montowanie stolarki budowlanej 50 Tak, egzamin ZSK 

Prowadzenie obsługi biura 90 Tak, egzamin ZSK 

Projektowanie grafiki komputerowej 125 Tak, egzamin ZSK 

Tworzenie witryn internetowych 105 Tak, egzamin ZSK 

Diagnosta samochodowy 116 egzamin państwowy TDT 

Logistyk 80 Brak egzaminu 

Trener personalny 80 Brak egzaminu 

Obsługa kas fiskalnych 40 Brak egzaminu 



 

 

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres do Syntea S.A. lub złożyć osobiście w Starostwie 
powiatowym we Włocławku: 
 
Firma Syntea S.A.  
Biuro projektu 
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
IV piętro 
Tel. +48 81 45 21 400 
Tel. kom. 510 165 193 lub 510 998 871 
e-mail: zgloszenia@syntea.pl 
 
lub 
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku 
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, 
I piętro pokój nr 23 
tel.: +48 54 230 46 51 
e-mail: zgloszenia@syntea.pl 

 
Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w rozpropagowanie przedsięwzięcia wśród 

mieszkańców Państwa gminy oraz pomocy w rekrutacji, tak aby każda osoba chcąca podwyższyć 
swoje kwalifikacje lub uzupełnić wiedzę dowiedziała się o projekcie. Aby zajęcia mogły odbywać się 
jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników potrzebne jest zebranie grupy przynajmniej 12 os.  

W załączeniu przesyłamy plakaty odnośnie przedmiotowego projektu z prośbą  
o umieszczeniu na Państwa stronach internetowych.  
 
 
 
 
 
         Z poważaniem 
         Marcin Gajewski 
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