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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 6 lipca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych

Na podstawie art. 50 ust. 7 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 22 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie specjalistycznych

us∏ug opiekuƒczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598) § 3 otrzy-
muje brzmienie:

„§ 3. 1. Specjalistyczne us∏ugi sà Êwiadczone przez
osoby posiadajàce kwalifikacje do wykony-
wania zawodu: pracownika socjalnego, 
psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty
zaj´ciowego, piel´gniarki, asystenta osoby
niepe∏nosprawnej, opiekunki Êrodowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycz-
nej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dajàce-
go wiedz´ i umiej´tnoÊci pozwalajàce Êwiad-
czyç okreÊlone specjalistyczne us∏ugi.

2. Osoby Êwiadczàce specjalistyczne us∏ugi dla
osób z zaburzeniami psychicznymi muszà
posiadaç co najmniej pó∏roczny sta˝ w jednej
z nast´pujàcych jednostek:

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 220, poz. 1891).

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.

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy spo∏ecz-
nej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oÊwiato-
wej, do której ucz´szczajà dzieci z zaburze-
niami rozwoju lub upoÊledzeniem umys∏o-
wym;

4) oÊrodku terapeutyczno-edukacyjno-wycho-
wawczym;

5) zak∏adzie rehabilitacji;

6) innej jednostce ni˝ wymienione w pkt 1—5,
Êwiadczàcej specjalistyczne us∏ugi opie-
kuƒcze dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistycz-
ne us∏ugi mogà byç Êwiadczone przez osoby,
które zdobywajà lub podnoszà wymagane
kwalifikacje zawodowe okreÊlone w ust. 1, 
posiadajà co najmniej roczny sta˝ pracy w jed-
nostkach, o których mowa w ust. 2, i majà 
zapewnionà mo˝liwoÊç konsultacji z osobami
Êwiadczàcymi specjalistyczne us∏ugi, posiada-
jàcymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby Êwiadczàce us∏ugi, o których mowa
w § 2 pkt 1 lit. a, muszà posiadaç przeszkole-
nie i doÊwiadczenie w zakresie:

1) umiej´tnoÊci kszta∏towania motywacji do
akceptowanych przez otoczenie zacho-
waƒ;

2) kszta∏towania nawyków celowej aktywno-
Êci;

3) prowadzenia treningu zachowaƒ spo∏ecz-
nych.”.

§ 2. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. specjalistyczne
us∏ugi mogà byç Êwiadczone przez osoby, które przed
dniem 1 paêdziernika 2005 r. by∏y zatrudnione w jed-
nostkach samorzàdu terytorialnego lub jednostkach
niepublicznych jako osoby Êwiadczàce specjalistyczne
us∏ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i spe∏-
nia∏y kryteria wymagane przed tym okresem.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które Êwiadczy∏y
specjalistyczne us∏ugi dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia, sà traktowane jak osoby, które spe∏nia∏y kryteria wy-
magane przed okresem wskazanym w ust. 1.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata
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