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LEGITYMACJA

PRACOWNIKA

SOCJALNEGO

(pieczęć jednostki wydającej)

nr  ......

Art. 105
Sądy, organy i jednostki organizacyjne są
obowiązane niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni, udostępnić lub udzielić
na wn iosek p racown ika soc ja lnego
odpowiednich informacji, które mają znaczenie
dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości
świadczeń z pomocy społecznej.

ust. 1

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 wykon ania tych
czynności.

2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje
ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariuszy publicznych.

art. 105 i art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.

)

yw

– ust. 1

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. .

w ......................................... ...............

w .................................. .....................

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

jest pracownikiem socjalnym

(nazwa pracodawcy)

(miejscowość)

fotografia

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.

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

(d )ata i podpis osoby wydającej

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

(p )odpis pracownika socjalnego

Ważna  na  rok  wystawienia  ....................

Ważność legitymacji przedłuża się na rok:

mp

mp mp

mp mp

mp

mp

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

(imię i nazwisko)



OPIS LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
 

 

Legitymacja ma form  4-stronicowego dokumentu tekturowego, o gramaturze 200 g,  

o wymiarach 148x103 mm, w kolorze jasnozielonym. Strona pierwsza zawiera piecz ! 

jednostki wydaj"cej oraz centralnie umieszczony napis „LEGITYMACJA 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO nr ....”. Numer legitymacji jest kolejnym numerem 

w jednostce wydaj"cej. Strona druga zawiera miejsce na zdj cie  

o wymiarach 32x43 mm, dane identyfikacyjne pracownika socjalnego i jego podpis, 

napis „jest pracownikiem socjalnym” oraz nazw  pracodawcy wraz z miejscowo#ci". 

Strona trzecia zawiera napis informuj"cy o uprawnieniu do przeprowadzania 

rodzinnych wywiadów #rodowiskowych, dat  i podpis osoby wydaj"cej oraz 

informacj  o terminie wa$no#ci legitymacji. Strona czwarta zawiera tre#! art. 105 ust.1 

i art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo%ecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pó&n. zm.) o uprawnieniach przys%uguj"cych 

pracownikowi socjalnemu. Napisy na wszystkich stronach s" otoczone ramk" 

o wymiarach 95x65 mm. Napisy oraz ramka s" w kolorze czarnym. 

 


