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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 20 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spo∏ecznej

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 12 marca
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 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli

w pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku braku warunków umo˝liwiajà-
cych wykonywanie czynnoÊci kontrolnych
zwiàzanych z badaniem dokumentacji,
a w szczególnoÊci w przypadku nieudost´pnie-
nia inspektorom pomieszczenia i miejsca do
przechowywania dokumentów, zespó∏ in-
spektorów mo˝e ˝àdaç, w obecnoÊci kie-
rownika jednostki podlegajàcej kontroli lub
osoby przez niego upowa˝nionej, wydania 
niezb´dnych dokumentów za pokwitowa-
niem.”; 

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

2) w § 19 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Inspektorem upowa˝nionym do wykonywania
w placówkach i oÊrodkach czynnoÊci zwiàza-
nych z nadzorem i kontrolà mo˝e byç osoba
posiadajàca nast´pujàce kwalifikacje:

1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na
kierunkach: pedagogika, pedagogika spe-
cjalna, psychologia lub politologia o specjal-
noÊci profilaktyka spo∏eczna i resocjalizacja;

2) co najmniej trzyletni sta˝ pracy w zawodzie
pedagoga lub psychologa albo w zakresie
resocjalizacji;

3) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy
spo∏ecznej.

2. Inspektorem upowa˝nionym do wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z nadzorem i kontrolà
w jednostkach podlegajàcych kontroli, innych
ni˝ wymienione w ust. 1, mo˝e byç osoba po-
siadajàca nast´pujàce kwalifikacje:

1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie lub
wy˝sze zawodowe na kierunkach: prawo, ad-
ministracja, ekonomia, politologia o specjal-

noÊci polityka spo∏eczna lub profilaktyka
spo∏eczna i resocjalizacja, psychologia, pe-
dagogika, pedagogika specjalna, socjologia
lub ukoƒczone studia wy˝sze w wy˝szej
szkole zawodowej o specjalnoÊci praca so-
cjalna;

2) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy
spo∏ecznej;

3) pi´cioletni sta˝ pracy w pomocy spo∏ecz-
nej.”;

3) w § 21 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspektorzy, o których mowa w § 19 ust. 1 i 2,
wykonujàcy zadania zwiàzane z nadzorem
i kontrolà przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, posiadajàcy wykszta∏cenie wy˝sze
na kierunkach innych ni˝ wymienione w § 19
ust. 1 i 2, mogà wykonywaç te zadania do
dnia 31 grudnia 2011 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski
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