
 

 

 

 

 

 

 

 

 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW FORMALNYCH 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji na kurs specjalistyczny „Pracownik 

socjalny I stopnia” i akceptuję jego zapisy. Regulamin dostępny na www.projekt.rops-bialystok.pl. 

2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia 

oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej", współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

3. Oświadczam, iż spełniam warunki umożliwiające przystąpienie do kursu specjalistycznego „Pracownik 

socjalny I stopnia” z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie specjalizacji  

w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 8 maja 2012 r. Poz. 486), w szczególności: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie 

przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 48, poz. 320), lub posiadam decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika 

socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394); 
b) posiadam co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego . 
4. Jestem świadoma/my, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem. 

5. Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

przekazanych przeze mnie informacji. 

 

……………………………………                   .…………………………………………… 

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA                              CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/KI 

 

Potwierdzam ponad 2-letni staż pracy w/w osoby w zawodzie pracownika socjalnego 

                                                                                                            

 

 

 
                                                                                           …..……………..………...…………………………………………            

                                                                                                                                                  (pieczątka instytucji) 

 

 

                                                                                …………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                   

(pieczątka i podpis Dyrektora/Kierownika instytucji lub osoby przez niego upoważnionej)
 

 

 




