
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 1505

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączni-
ku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Legitymacja pracownika socjalnego wydana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje ważność do 
dnia upływu terminu jej ważności.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 września 2016 r. (poz………) 

 
 
 
 
 
       WZÓR 
    LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

część zewnętrzna        
           
           

  
Art. 107    

(pieczęć jednostki wydającej) 
 

     

  3a.  Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu    
 
 
 

LEGITYMACJA 
PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO 

 
nr  ...... 

 
  środowiskowego oraz świadczeniu pracy    
  socjalnej w środowisku może uczestniczyć     
  drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad     
  środowiskowy oraz świadczenie pracy    
  socjalnej w środowisku  może się odbywać    
  w asyście funkcjonariusza Policji.    

   Art. 121    
     

  1. Pracownik socjalny korzysta z prawa    
  pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań   
  w urzędach, instytucjach i innych placówkach.    
  Organy są obowiązane do udzielania    
  pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie    
  wykonywania tych czynności.    
  2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona    

  
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy
publicznych.    

      

   – art.  107 ust. 3a i art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia    
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.    
      

         
           

część wewnętrzna        

 
 
 
 
 
 
 

fotografia 
 
 
 
 

mp.  
...........................  
(podpis pracownika socjalnego) 

 
...........................................................  

(imię i nazwisko)  
........................................................... 
 

jest pracownikiem socjalnym 
 
w .......................................................... 

(nazwa pracodawcy)  
w ........................................................ 

(miejscowość) 

 
 
uprawnionym do przeprowadzania rodzinnych 
wywiadów środowiskowych oraz podejmowania 
działań mających na celu ustalenie uprawnień 
osób i rodzin do świadczeń pomocy społecznej 
przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 
 
 
...........................  
(data i podpis osoby wydającej) 

 
 
Ważna na rok wystawienia .................... 
 
 
Ważność legitymacji przedłuża się na rok: 
 
 
 

 
 

mp. mp. mp. 

mp. mp. mp. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 września 2016 r. (poz. 1505)

WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO
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OPIS LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Legitymacja ma formę 4-stronicowego dokumentu tekturowego, o gramaturze 200 g, o wymiarach 148 × 103 mm, w kolorze 
jasnozielonym. Strona pierwsza zawiera pieczęć jednostki wydającej oraz centralnie umieszczony napis „LEGITYMACJA 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO nr ....”. Numer legitymacji jest kolejnym numerem w jednostce wydającej. Strona druga 
zawiera miejsce na zdjęcie o wymiarach 32 × 43 mm, dane identyfikacyjne pracownika socjalnego i jego podpis, napis „jest 
pracownikiem socjalnym” oraz nazwę pracodawcy wraz z miejscowością. Strona trzecia zawiera napis informujący 
o uprawnieniu do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz podejmowania działań mających na celu 
ustalenie uprawnień osób i rodzin do świadczeń pomocy społecznej przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), datę i podpis osoby wydającej oraz informację o terminie ważności 
legitymacji. Strona czwarta zawiera treść art. 107 ust. 3a i art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej o uprawnieniach przysługujących pracownikowi socjalnemu. Napisy na wszystkich stronach są otoczone ramką 
o wymiarach 95 × 65 mm. Napisy oraz ramka są w kolorze czarnym.




