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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do zak∏adania i prowadzenia niepublicznych oÊrodków adopcyjno-opie-
kuƒczych oraz sta˝u pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych
oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒczych, a tak˝e warunków lokalowych, jakimi powinny dysponowaç te oÊrodki.

Na podstawie art. 33∏ ust. 7 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,

Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Niepubliczne oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze
mogà byç zak∏adane i prowadzone przez:

1) stowarzyszenia i fundacje, zarejestrowane i dzia∏a-
jàce w Rzeczypospolitej Polskiej, których statuty
przewidujà udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie,

2) koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe, dzia∏ajàce
w Rzeczypospolitej Polskiej, o sytuacji prawnej
uregulowanej ratyfikowanà umowà mi´dzynaro-
dowà albo odr´bnà ustawà, a tak˝e zarejestrowa-
ne, których statuty przewidujà udzielanie pomocy
dzieciom i rodzinie,

3) osoby prawne koÊcio∏ów i innych zwiàzków wyzna-
niowych, o których mowa w pkt 2

— je˝eli dotychczas prowadzona przez nie dzia∏al-
noÊç charytatywno-opiekuƒcza daje r´kojmi´ nale˝y-
tego wykonywania zadaƒ oÊrodka.

§ 2. 1. Dyrektorem publicznego i niepublicznego
oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego mo˝e byç osoba,
która posiada:

1) ukoƒczone studia magisterskie na kierunku peda-
gogika lub psychologia albo na innym kierunku
i ukoƒczone studia podyplomowe w zakresie psy-
chologii lub pedagogiki,

2) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecz-
nej,

3) co najmniej trzyletni sta˝ pracy w instytucjach, któ-
rych zakres dzia∏ania obejmuje opiek´ nad dziec-
kiem lub prac´ z rodzinà.

2. Osoby zatrudnione w oÊrodkach, o których mo-
wa w ust. 1, powinny posiadaç:

1) ukoƒczone studia magisterskie na kierunkach: psy-
chologia, pedagogika, socjologia, prawo, politolo-
gia (w zakresie pracy socjalnej) lub studia wy˝sze
na kierunku lekarskim,

2) co najmniej roczny sta˝ pracy z dzieçmi w instytu-
cjach, których zakres dzia∏ania obejmuje opiek´
nad dzieckiem lub prac´ z rodzinà, z wyjàtkiem
osób posiadajàcych ukoƒczone studia magister-
skie na kierunku prawo lub studia wy˝sze na kie-
runku lekarskim.

§ 3. Podmiot prowadzàcy publiczny i niepubliczny
oÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy zapewnia warunki lo-
kalowe umo˝liwiajàce realizacj´ zadaƒ oÊrodka, w tym
co najmniej dwa pomieszczenia do prowadzenia tera-
pii rodzinnej oraz spotkaƒ z osobami zg∏aszajàcymi go-
towoÊç przysposobienia dziecka.

§ 4. Osoby zatrudnione w publicznych i niepublicz-
nych oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒczych w dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, niespe∏niajàce wymagaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, powinny je uzupe∏niç
do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 5. Publiczne i niepubliczne oÊrodki adopcyjno-
-opiekuƒcze, dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, które nie posiadajà warunków lokalowych,
o których mowa w § 3, sà obowiàzane do ich osiàgni´-
cia do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Star´ga-Piasek
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