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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 19 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki
i wychowania w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych oraz nadzoru nad dzia∏alnoÊcià oÊrodków

adopcyjno-opiekuƒczych

Na podstawie art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Polityki Spo∏ecznej
z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186,
poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120,
poz. 818.

opieki i wychowania w placówkach opiekuƒczo-
-wychowawczych oraz nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych (Dz. U. Nr 214,
poz. 1812) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki
i wychowania w placówce, o której mowa
w art. 80 ustawy, polega równie˝ na:

1) badaniu i ocenie realizacji jej zadaƒ w zakresie:
a) zasadnoÊci dalszego pobytu dziecka w pla-

cówce,
b) dzia∏ania placówki na rzecz powrotu wycho-

wanków do rodziny i utrzymywania przez
nich kontaktów z rodzicami,

c) przygotowania placówki do wype∏niania
specjalistycznych zadaƒ okreÊlonych w re-
gulaminie;

2) zasi´ganiu opinii dziecka odnoÊnie do zaspoka-
jania jego potrzeb i respektowania jego praw.”.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Kluzik-Rostkowska
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