
Uczestnicy Projektu muszą złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty: 
 
1. Formularz Uczestnika Projektu – można go wypełnić osobiście w Biurze 

Projektu lub pobrać ze strony www.smakieuropy.com.pl (zakładka 
FORMULARZ). 

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (istnieje możliwość skorzystania z wzoru 
określonego przez Biuro Projektu) 

3. Ksero dowodu osobistego potwierdzającego zamieszkanie, inny dokument 
potwierdzające zamieszkanie lub oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie 
Bytomia, Chorzowa, Rudy Śląskiej lub Świętochłowic  

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
6. Inne dokumenty związane z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego 

Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz do celów marketingowych. 

7. Osoby chcące zdawać egzamin przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.  
w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i klasyfikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 31, poz. 216),  podanie, dwie fotografie oraz następujące dokumenty: 

 NA TYTUŁ ZAWODOWY:  
a. -     świadectwo ukończenia gimnazjum, 

-  zaświadczenie o co najmniej dwuletnim stażu pracy w zawodzie w którym 
zdaję egzamin,  

-  w przypadku młodocianych pracowników zaświadczenie o ukończeniu 
dokształcania teoretycznego, 

albo 
b.  -     świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,  

-  zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie  
w którym zdaję egzamin, 

albo 
c. - świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie 

wchodzącym  w zakres zawodu w którym zdaję egzamin, 
-  zaświadczenie potwierdzające co najmniej sześciomiesięczny staż pracy  

w zawodzie w którym zdaję egzamin, po uzyskaniu w/w tytułu 
zawodowego, 

 
podanie, dwie fotografie oraz następujące dokumenty  

NA TYTUŁ ZAWODOWY MISTRZA:  
a. -   świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 

- świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo robotnika 
wykwalifikowanego albo czeladnika, 

- zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie w którym zdaję 
egzamin: 

• sześcioletni łącznie przed i po uzyskaniu w/w tytułu,  

• albo trzyletni po uzyskaniu w/w tytułu, 
albo  
b. -   świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 

-  oświadczenie stwierdzające wykonywanie przez co najmniej sześć lat 
zawodu w którym zdaję egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej 



działalności gospodarczej (kserokopia dokumentu potwierdzającego 
prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej), 

albo  
c. -   świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej, 

- świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo robotnika 
wykwalifikowanego albo czeladnika w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu  w którym zdaję egzamin, 

- zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie           
w którym zdaję egzamin, po uzyskaniu w/w tytułu, 

albo  
d. - dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu w którym zdaję 

egzamin, 
- zaświadczenie potwierdzające roczny staż pracy w zawodzie w którym 

zdaję egzamin, po uzyskaniu w/w tytułu, 
albo  
e. - świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej 

dające wykształcenie średnie, 
 

- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym 
zakres zawodu,  w którym zdaję egzamin, 

- zaświadczenie potwierdzające dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym 
zdaje egzamin, 

albo 
f. -    dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie kierunku lub specjalności 

obejmujących zawód, w którym zdaję egzamin, 
- zaświadczenie potwierdzające roczny staż pracy w zawodzie w którym 

zdaję egzamin, po uzyskaniu w/w tytułu. 
7. O przyjęciu do grup decyduje, po spełnieniu kryteriów formalnych określonych      

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie SMALI EUROPY, kolejność 
zgłoszeń. 

8. Biuro Projektu: ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, tel./fax +48 32 2443810 
e-mail: smakieuropy@ckprsl.pl ; www.smakieuropy.com.pl  

 
 


