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Na podstawie art. 12 ust. 2 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, Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody wyko-
nujà czynnoÊci nadzoru nad standardem wychowania
i opieki w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych
oraz nad jakoÊcià dzia∏aƒ oÊrodków adopcyjno-opie-
kuƒczych, powinny posiadaç nast´pujàce kwalifika-
cje:
1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierun-

kach: pedagogika, psychologia lub politologia
(w zakresie profilaktyki spo∏ecznej i resocjalizacji),

2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie peda-
goga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji,

3) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecz-
nej.

§ 2. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody spra-
wujà nadzór nad domami pomocy spo∏ecznej i kontro-
l´ tych domów, powinny posiadaç nast´pujàce kwalifi-
kacje:
1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierun-

kach: socjologia, psychologia, pedagogika lub po-
litologia (w zakresie polityki spo∏ecznej),

2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w jednostkach or-
ganizacyjnych pomocy spo∏ecznej,

3) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecz-
nej.

§ 3. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody wyko-
nujà pozosta∏e zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej,
powinny posiadaç nast´pujàce kwalifikacje:
1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie lub wy˝sze

zawodowe, w szczególnoÊci na kierunkach: prawo,

ekonomia, zarzàdzanie i marketing, politologia
(w zakresie: polityki spo∏ecznej, profilaktyki spo-
∏ecznej i resocjalizacji), psychologia, pedagogika,
socjologia lub ukoƒczone studia wy˝sze w wy˝szej
szkole zawodowej o specjalnoÊci „praca socjalna”
oraz specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy
spo∏ecznej lub trzyletni sta˝ pracy w jednostkach
organizacyjnych pomocy spo∏ecznej albo

2) dyplom pracownika socjalnego oraz pi´cioletni sta˝
pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej lub specjalizacj´ z zakresu organizacji po-
mocy spo∏ecznej albo specjalizacj´ w zawodzie
„pracownik socjalny”, albo

3) Êrednie wykszta∏cenie, specjalizacj´ z zakresu orga-
nizacji pomocy spo∏ecznej oraz pi´cioletni sta˝ pra-
cy w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej.

§ 4. 1. Osoby wykonujàce z upowa˝nienia wojewo-
dy w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zadania,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej, nieposiada-
jàce kwalifikacji okreÊlonych w § 1 lub § 2, mogà wyko-
nywaç te zadania do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, do sta˝u pra-
cy okreÊlonego w § 1 pkt 2 i w § 2 pkt 2 zalicza si´ okres
wykonywania z upowa˝nienia wojewody czynnoÊci
nadzoru i kontroli, o których mowa w § 1 i w § 2.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie
kwalifikacji osób wykonujàcych z upowa˝nienia woje-
wody zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 80, poz. 899).

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie kwalifikacji osób wykonujàcych z upowa˝nienia wojewody zadania w zakresie pomocy spo∏ecz-
nej.


