„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa
w Projekcie

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………
nr PESEL ………………………………………….
zamieszkały/a pod adresem: ………………………………………………………………………………………………………………………….
deklaruję chęć udziału w Studiach podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza dla
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych, organizowanych
przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022 w ramach projektu „Pilotaż
programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Lublinie”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji
zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości, które prowadzone są przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie.
Jednocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia, oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się z Zasadami organizacji oraz rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Mediacje i
sprawiedliwość naprawcza dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych
kuratorów sądowych prowadzone przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu
„Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Lublinie.”, realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie
realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości, oraz akceptuję ich warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
2. spełniam kryteria rekrutacyjne uprawniające mnie do uczestnictwa w Projekcie;
3. jestem:*
a) funkcjonariuszem/
pracownikiem
Służby
Więziennej
zatrudnionym
w ………………………………………………………………………………………….
z
siedzibą
w
miejscowości
…………………………………………………………………………….………………. odpowiadającej obszarowi właściwości
miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w …………………………….……….……………………………
b) jestem
zawodowym
kuratorem
sądowym
zatrudnionym
w ……………………………………………..……………………………………………..
z
siedzibą
w
miejscowości
………………………………………………………………………….…….………………. odpowiadającej obszarowi właściwości
miejscowej Sądu Apelacyjnego w ………………………………………………..…………………………………………………………
4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby Projektu w trakcie jego realizacji i po jego
zakończeniu.
5. Zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest sfinansowane ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
*niepotrzebne skreślić
……………………..…………………………
Miejscowość, data

………………………………………………………
Podpis kandydata/tki
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