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INFORMACJA  O  PROJEKCIE 
 

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-011/17 
Tytuł projektu: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy 
Okres realizacji projektu: 01 listopada 2017r. -31 stycznia 2020r. 
Obszar realizacji projektu: cała Polska 

Dofinansowanie projektu z UE: 548 673,33 zł. 

 

II. BENEFICJENT – REALIZATOR  SZKOLENIA 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych 
w Katowicach. 

 

III. CEL 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych z obszaru całej 
Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik 
socjalny - specjalność Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.  
Zostanie to potwierdzone na szczeblu urzędowym - dyplomem otrzymanym w wyniku zdanego egzaminu przed 
Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE). Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na 
poprawę znaczenia i większy udział pracy socjalnej w działaniach pracowników socjalnych. Nabycie 

specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osób i rodzin świadczy o profesjonalizmie i wpływa 

pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej oraz wspiera proces zmian w systemie pomocy społecznej, 
które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz wzmocnienie znaczenia samej pracy socjalnej.  
Nabycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie planowania, projektowania, zarządzania oraz ewaluacji projektów 
socjalnych, adresowanych do określonej grupy odbiorców umożliwi słuchaczom stosowanie nowych metod 
i przyczyni się do profesjonalizacji pracy socjalnej. Poznanie specyfiki danego problemu i nowych metod pracy 
socjalnej umożliwi prac. socjalnemu być specjalistą w danej dziedzinie/specjalności. Poprzez realizację działań 

edukacyjnych skierowanych do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej cel główny 
projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających 
na rzecz włączenia społecznego. 
 

IV. GRUPY DOCELOWE 
Gr. docelową szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny będzie 70 kluczowych prac. instytucji 
pomocy i integracji społ. zatrudnionych na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik 
socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy 

socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie 
pracownik socjalny, którzy świadczą bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym usługi aktywizacji i inne usługi społeczne z terenu całej Polski. 
Uczestnikami specjalizacji II stopnia specjalizacji będą osoby ze wsk. gr. docelowej posiadające uprawnienia do 
wyk. zawodu prac. socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniły 
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie 
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.  

 
Osoby zgłaszające się na szkolenie będą posiadały podpisaną z pracodawcą umowę zobowiązanie pracownika do 
zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy na czas trwania szkoleń oraz rok po ich zakończeniu. 
Pracownika na szkolenie kieruje Kierownik jednostki.  
Po ukończeniu szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i otrzymaniu zaświadczenia, 
absolwenci są zobligowani przez do przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) 
w celu uzyskania dyplomu poświadczającego uzyskanie II stop. specjalizacji w zaw. prac. socjalny.  

Wsparcie w ramach projektu będzie kierowane do kluczowych pracowników instytucji pomocy 

i integracji społecznej, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji II stopnia w zawodzie 
pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO WER. 
 
Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 70. 
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IV. CZAS  TRWANIA PROJEKTU 
Projekt będzie realizowany przez 27 m-cy, szkolenia odbędą się w 2 turach po 35 os. 2 tura rozpocznie się 9 
m-cy po rozp. 1(rekr). 
Realizacja szkoleń w 1 turze: styczeń 2018- sierpień 2018 
Szkolenia będą realizowane w Katowicach, ul. Katowicka 27. 
 

V. DODATKOWE  WSPARCIE 

Obok dydaktyki uczestnicy będą objęci wsparciem w nast. zakresie: pokrycie kosztów podróży, pokrycie kosztów 
wyżywienie i zakwaterowania, zapewnienie materiałów dydaktycznych i podręczników oraz mat. piśm. 
Zwrot kosztów podróży uczestników szkoleń.  

Zwrot kosztów podróży nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem 
zamieszkania uczestnika. Zwrotowi nie będą podlegać koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości.  
Przy rozliczaniu kosztów podróży Wnioskodawca i Partner będą kierować się zapisami Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
Wnioskodawca dokona zwrotu udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia 
do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania. Wsparcie obejmie 80% 

uczestników. 60% osób korzystający z noclegu plus 20% nie korzystających, ale uprawnionych do zwrotu kosztu 
podróży. 
W czasie zjazdów wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają każdego dnia szkolenia obiad/lunch, 
kawę, herbatę, wodę, owoce, ciastka, a osoby korzystające z noclegu otrzymają również kolację. 
Koszt zakwaterowania uczestników szkolenia.  
Wnioskodawca zapewni zakwaterowanie uczestnikom szkolenia wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy 
uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni 

przewoźnicy) i nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu trzech godzin przed godziną rozpoczęcia 
szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność 
skorzystania z noclegu będzie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie 
dojazd w określonym czasie nie był możliwy). Zakwaterowanie będzie zgodne z zapisami ustawy o usługach 
turystycznych oraz zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie a rozliczanie kosztów zapisami: Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących prac. 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
Z uwagi na obszar realizacji Wn, zakłada, że do korzystania z noclegu uprawnionych będzie 60%uczestników tj. 
42 osoby. 
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REKRUTACJA  NA  1  TURĘ  SZKOLENIA 

Projekt: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy 

 
Okres realizacji 1 tury szkolenia: I 2018-VIII 2018 

 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - specjalność Praca socjalna z osobą i rodziną 
z problemem przemocy 

 Rekrutacja na 1 turę szkolenia trwa do 31 grudnia 2017r. 
 Kandydaci muszą: 

1) Dokonać rejestracji online na stronie Uczelni: 
https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 

2) Przesłać na adres Wydziału następujące dokumenty: 

a) formularz rekrutacyjny ze strony internetowej,  

b) formularz rekrutacyjny do projektu, 
c) oświadczenie uczestnika projektu (przetwarzanie danych osobowych),  
d) kopia dyplomu potwierdzającego uprawnienia kandydata do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego,  
e) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik 

socjalny,  

f) zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pracownika socjalnego,  
g) umowa-zobowiązanie,  
h) skierowanie na szkolenie,  
i) deklaracja uczestnika o niekorzystaniu wcześniejszym ze wsparcia. 

 
 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć mailowo lub faxem oraz pocztą tradycyjną na adres: 

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach  
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie  

ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice 
katowice@wspkorczak.eu  

 Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronach: 
www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu 
www.katowice.wspkorczak.eu - zakładka Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego 

 Kontakt mailowy: katowice@wspkorczak.eu 
 Kontakt telefoniczny: 32 351 37 31 lub 600 019 604 

 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.17.04.2012 roku w sprawie  
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, podstawowym warunkiem udziału w szkoleniu II 
stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest: 

1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie 
przepisów ustawy lub art.5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub 

posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego; 

Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły: 
1. studia wyższe na kierunku praca socjalna lub 

2. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa wart.5 ust.3 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub 

3. studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art.5 ust.1 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub 

4. studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art.116 ust.1 pkt 3 ustawy, o specjalności 
przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 
i ust. 1a ustaw. 

 

https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
mailto:katowice@wspkorczak.eu

