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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych
Na podstawie art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady i warunki tworzenia, przekszta∏cania i likwidowania kolegiów pracowników
s∏u˝b spo∏ecznych, zwanych dalej „kolegiami”;
2) organizacj´ i zasady dzia∏ania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;
3) zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a tak˝e sprawowania nadzoru nad kolegiami.
§ 2. 1. Kolegia kszta∏cà w zawodzie pracownik socjalny, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
2. Kolegia mogà prowadziç, wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), szkolenia specjalizujàce:
1) z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej;
2) w zawodzie pracownik socjalny.
§ 3. 1. Organami tworzàcymi i prowadzàcymi kolegia sà:
1) samorzàd województwa — dla kolegiów publicznych;
2) osoby prawne, z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu terytorialnego, oraz osoby fizyczne — dla kolegiów niepublicznych.
2. Kolegia publiczne sà jednostkami lub zak∏adami
bud˝etowymi.

czorowego lub zaocznego jest zapewnienie przez szko∏´ wy˝szà, zwanà dalej „uczelnià”, opieki naukowo-dydaktycznej.
2. Warunkiem prowadzenia kszta∏cenia wieczorowego lub zaocznego jest prowadzenie w kolegium
kszta∏cenia w systemie dziennym.
§ 5. 1. Kolegium tworzy si´ na podstawie aktu za∏o˝ycielskiego, który okreÊla jego nazw´, siedzib´ i organ prowadzàcy.
2. Utworzenie kolegium i rozpocz´cie dzia∏alnoÊci
w ka˝dym systemie kszta∏cenia wymaga uzyskania:
1) pozytywnej opinii ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, w przypadku kolegium publicznego;
2) zezwolenia ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, w przypadku kolegium
niepublicznego, wydanego w formie decyzji administracyjnej.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna
dotyczyç w szczególnoÊci: projektu aktu za∏o˝ycielskiego i statutu kolegium, porozumienia w sprawie
opieki naukowo-dydaktycznej nad kolegium, kwalifikacji nauczycieli, a tak˝e zapewnienia warunków do
pe∏nej realizacji planów i programów nauczania oraz
innych zadaƒ statutowych.
4. W przypadku opinii negatywnej minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego wydaje decyzj´ administracyjnà.
5. W przypadku wprowadzania w kolegium systemu kszta∏cenia wieczorowego lub zaocznego, przepis
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporzàdzenia przys∏ugujà uprawnienia kolegium publicznego, z wyjàtkiem uprawnieƒ finansowych.

§ 6. 1. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, organ prowadzàcy sk∏ada do dnia 31 stycznia roku utworzenia kolegium lub wprowadzenia nowego systemu kszta∏cenia.

§ 4. 1. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kolegium bàdê wprowadzenia systemu kszta∏cenia wie-

2. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium za∏àcza si´:

———————
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).

1) projekt aktu za∏o˝ycielskiego;
2) porozumienie z uczelnià majàcà sprawowaç opiek´ naukowo-dydaktycznà, zawarte na okres przynajmniej jednego pe∏nego cyklu kszta∏cenia;
3) projekt statutu;
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4) szczegó∏owe informacje dotyczàce warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, zapewniajàcych
w∏aÊciwe funkcjonowanie kolegium;
5) imienny wykaz nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zaj´ç w kolegium z wyszczególnieniem:
a) kwalifikacji zawodowych,
b) doÊwiadczenia zawodowego w dziedzinie
kszta∏cenia pracowników s∏u˝b spo∏ecznych,
c) osiàgni´ç zawodowych,
d) przedmiotów nauczania przewidzianych do realizacji;
6) szczegó∏owe informacje o kwalifikacjach zawodowych, doÊwiadczeniu zawodowym w dziedzinie
kszta∏cenia pracowników s∏u˝b spo∏ecznych i osiàgni´ciach zawodowych w przypadku dyrektora kolegium niepublicznego;
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2) projekty aktu za∏o˝ycielskiego lub statutu sà
sprzeczne z prawem.
2. Zezwolenie na utworzenie kolegium lub wprowadzenie nowego systemu kszta∏cenia wygasa, je˝eli
kolegium nie rozpocznie dzia∏alnoÊci lub nie wprowadzi nowego systemu kszta∏cenia w okresie dwóch lat
od jego wydania.
§ 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego prowadzi wykaz kolegiów publicznych
i niepublicznych.
2. Wykaz kolegiów, o którym mowa w ust. 1, jest
dost´pny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

7) informacj´ o planach i programach nauczania;

§ 9. 1. Przekszta∏cenie kolegium publicznego mo˝e
polegaç na po∏àczeniu go z innà jednostkà organizacyjnà dzia∏ajàcà w dziedzinie kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego pracowników s∏u˝b spo∏ecznych.

8) opini´ wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczàcà
zapotrzebowania na pracowników s∏u˝b spo∏ecznych na terenie województwa;

2. Zmiana nazwy kolegium mo˝e polegaç tylko na
poszerzeniu nazwy o nadanie imienia.

9) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
i kopi´ statutu lub innego dokumentu stanowiàcego podstaw´ funkcjonowania osoby prawnej,
a w przypadku osoby fizycznej — wypis z dowodu
osobistego potwierdzajàcy imi´ i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania;
10) opinie w∏aÊciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeƒstwa i higieny
w budynku, w którym b´dzie si´ mieÊciç kolegium, i najbli˝szym jego otoczeniu;

3. Przekszta∏cenie i zmiana nazwy kolegium publicznego wymaga podj´cia uchwa∏y sejmiku województwa i wprowadzenia odpowiednich zmian do statutu.
4. Dyrektor kolegium przekazuje do wiadomoÊci
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego zmiany w statucie w terminie 30 dni od dnia
podj´cia decyzji o przekszta∏ceniu lub zmianie nazwy
kolegium.
§ 10. 1. Organ prowadzàcy likwiduje kolegium lub
system kszta∏cenia z koƒcem roku szkolnego.

11) zobowiàzanie do zapewnienia warunków dzia∏ania
kolegium, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

2. Likwidacja kolegium publicznego lub systemu
kszta∏cenia w kolegium publicznym nast´puje w formie uchwa∏y sejmiku województwa.

3. Dokument stanowiàcy podstaw´ funkcjonowania osoby prawnej majàcej siedzib´ za granicà, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, wymaga poÊwiadczenia
przez w∏aÊciwà ze wzgl´du na siedzib´ za∏o˝yciela polskà placówk´ dyplomatycznà. Je˝eli dokument taki zosta∏ sporzàdzony w j´zyku obcym, nale˝y go przedstawiç wraz z uwierzytelnionym t∏umaczeniem na j´zyk
polski.

3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja
kolegium lub systemu kszta∏cenia:

4. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowego systemu kszta∏cenia w kolegium za∏àcza si´ dokumenty wymienione
w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 7 i 8.
§ 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego odmawia wydania pozytywnej opinii lub
udzielenia zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, je˝eli:
1) organ prowadzàcy nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu;

1) mo˝e polegaç na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji kolegium lub systemu kszta∏cenia, po zakoƒczeniu przez s∏uchaczy cyklu kszta∏cenia, albo
2) powinna skutkowaç zapewnieniem s∏uchaczom
mo˝liwoÊci kontynuowania nauki.
4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób
likwidacji kolegium lub systemu kszta∏cenia okreÊla
statut kolegium.
5. O likwidacji kolegium lub systemu kszta∏cenia
organ prowadzàcy kolegium powiadamia ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
w terminie 7 dni od dnia likwidacji.
§ 11. 1. Kolegium dzia∏a na podstawie statutu.
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2. Statut okreÊla w szczególnoÊci:
1) nazw´ kolegium oraz jego cele;
2) organ prowadzàcy kolegium;
3) systemy kszta∏cenia;
4) organy kolegium i ich kompetencje;
5) zakres zadaƒ dyrektora, innych osób zajmujàcych
stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;
6) szczegó∏owà organizacj´ kszta∏cenia, a w tym zasady przyjmowania s∏uchaczy do kolegium i wewn´trzny system oceniania;
7) prawa i obowiàzki s∏uchaczy;
8) przypadki, w których s∏uchacz mo˝e zostaç skreÊlony z listy s∏uchaczy;
9) tryb i termin og∏aszania regulaminu kszta∏cenia;
10) tryb uchwalania statutu i wprowadzania w nim
zmian;
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ni zgodnie z zasadami okreÊlonymi w statucie kolegium;
6) inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawujàcej
opiek´ naukowo-dydaktycznà, je˝eli zostanà wskazani przez rektora do udzia∏u w pracach Rady;
7) przedstawiciel organu prowadzàcego;
8) przedstawiciel samorzàdu s∏uchaczy, wybrany
zgodnie z zasadami okreÊlonymi w statucie kolegium;
9) inne osoby powo∏ane na wniosek dyrektora kolegium.
3. Do kompetencji Rady Programowej nale˝y:
1) ustalanie ogólnych kierunków dzia∏ania kolegium;
2) uchwalanie statutu;
3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania post´powania rekrutacyjnego, w tym trybu odwo∏awczego oraz sposobu i terminu og∏aszania warunków rekrutacji;
4) uchwalanie regulaminu kszta∏cenia;

11) sposób likwidacji kolegium lub systemu kszta∏cenia w przypadku kolegium niepublicznego.

5) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zaj´ç
i praktyk oraz zdawania egzaminów;

3. Pierwszy statut nadaje kolegium publicznemu
organ prowadzàcy. W terminie 6 miesi´cy od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przez kolegium Rada Programowa,
o której mowa w § 13 ust. 1, uchwala statut.

6) uchwalanie szczegó∏owych planów i programów
nauczania;

4. Statut kolegium niepublicznemu nadaje organ
prowadzàcy.

7) okreÊlanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium;
8) zatwierdzanie planów pracy kolegium;

§ 12. 1. Dzia∏alnoÊcià kolegium kieruje dyrektor.

9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium;

2. W kolegium publicznym, liczàcym co najmniej
12 grup s∏uchaczy, tworzy si´ stanowisko wicedyrektora.

10) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora
z dzia∏alnoÊci kolegium;

3. Liczba s∏uchaczy w jednej grupie nie mo˝e przekraczaç 20 osób.

11) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeƒ, nagród i innych wyró˝nieƒ;

4. W kolegium publicznym tworzy si´ stanowisko
kierownika praktyk zawodowych.

12) podejmowanie uchwa∏ w innych sprawach okreÊlonych w rozporzàdzeniu lub statucie kolegium.

§ 13. 1. W kolegium dzia∏a Rada Programowa powo∏ywana przez organ prowadzàcy na wniosek dyrektora kolegium.

4. Przepisy ust. 3 pkt 2, 7, 9, 10 i 11 nie dotyczà kolegium niepublicznego.

2. W sk∏ad Rady Programowej wchodzà:
1) dyrektor kolegium jako jej przewodniczàcy;
2) wicedyrektor kolegium;
3) opiekun naukowo-dydaktyczny;
4) kierownik praktyk zawodowych;
5) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzàcych zaj´cia w kolegium, wybra-

5. Uchwa∏y Rady Programowej sà podejmowane
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej
po∏owy jej cz∏onków.
6. Rada Programowa uchwala regulamin swojej
dzia∏alnoÊci.
7. Zebrania Rady Programowej sà protoko∏owane.
§ 14. 1. W kolegium, stosownie do potrzeb, zatrudnia si´ odpowiednià liczb´ nauczycieli oraz pracowników nieb´dàcych nauczycielami.
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2. Kwalifikacje nauczycieli w kolegium okreÊlajà
przepisy dotyczàce kwalifikacji nauczycieli zak∏adów
kszta∏cenia nauczycieli.

2) tok nauki w kolegium;
3) zasady zdawania egzaminów, w tym egzaminu
poprawkowego i komisyjnego (sprawdzajàcego);

§ 15. 1. S∏uchacze kolegium tworzà samorzàd s∏uchaczy, którego organy sà reprezentantami ogó∏u s∏uchaczy.

4) zasady zaliczania semestru i roku;

2. Organy samorzàdu s∏uchaczy okreÊla statut kolegium.

6) warunki powtarzania roku;

3. Samorzàd s∏uchaczy ma prawo do podejmowania uchwa∏ i wyra˝ania opinii we wszystkich kwestiach
zwiàzanych z funkcjonowaniem kolegium.
4. Zasady wybierania i dzia∏ania organów samorzàdu s∏uchaczy okreÊla regulamin samorzàdu uchwalony przez ogó∏ s∏uchaczy.
5. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem
uchwa∏y samorzàdu s∏uchaczy.
§ 16. 1. W kolegium dzia∏a biblioteka spe∏niajàca
zadania dydaktyczne i us∏ugowe odpowiadajàce prowadzonym w kolegium kszta∏ceniu i szkoleniom specjalizujàcym.
2. Organizacj´ biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy okreÊla statut kolegium.
3. W kolegium tworzy si´ pracownie çwiczeƒ
i warsztatów do realizacji programu nauczania.
§ 17. 1. Organizacj´ kszta∏cenia w danym roku
szkolnym okreÊla arkusz organizacyjny kolegium
opracowany przez dyrektora na podstawie planu
kszta∏cenia oraz planu rzeczowo-finansowego kolegium.
2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóêniej do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzàcy kolegium.
§ 18. 1. Nauka w kolegium trwa 3 lata.
2. S∏uchaczem kolegium mo˝e byç osoba, która
posiada Êwiadectwo dojrza∏oÊci oraz uzyska∏a pozytywny wynik w post´powaniu rekrutacyjnym.
§ 19. Rok szkolny w kolegium trwa od dnia 1 paêdziernika do dnia 30 wrzeÊnia nast´pnego roku i obejmuje 2 semestry zaj´ç dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimowà i letnià, przerwy Êwiàteczne oraz ferie
zimowe i letnie.
§ 20. 1. Nauka w kolegium odbywa si´ zgodnie
z regulaminem kszta∏cenia uchwalonym przez Rad´
Programowà.
2. Regulamin kszta∏cenia w kolegium okreÊla
w szczególnoÊci:
1) organizacj´ roku szkolnego;
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5) zasady zaliczania praktyk zawodowych;

7) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady sk∏adania tego egzaminu;
8) zasady indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki wed∏ug indywidualnych planów i programów nauczania;
9) zasady uzyskiwania urlopu od zaj´ç w kolegium;
10) zasady wznawiania nauki w kolegium.
3. W terminie 2 tygodni od uchwalenia regulaminu
kszta∏cenia dyrektor kolegium przesy∏a regulamin do
wiadomoÊci urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
§ 21. 1. Zaj´cia w kolegium odbywajà si´ w formie
wyk∏adów, çwiczeƒ i warsztatów.
2. Grupy s∏uchaczy, o których mowa w § 12 ust. 2,
mogà byç, w zale˝noÊci od potrzeb, ∏àczone podczas
wyk∏adów.
§ 22. S∏uchacz ma prawo, na zasadach okreÊlonych w regulaminie kszta∏cenia, do:
1) indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki
wed∏ug indywidualnych planów i programów nauczania;
2) uzyskiwania urlopu od zaj´ç w kolegium.
§ 23. 1. Kolegium organizuje dla s∏uchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach i programach
nauczania.
2. Form´, miejsce i terminy praktyk zawodowych
okreÊla dyrektor kolegium w porozumieniu z organem
prowadzàcym, po zasi´gni´ciu opinii Rady Programowej i samorzàdu s∏uchaczy.
3. Dyrektor kolegium zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierujàcymi
jednostkami organizacyjnymi pomocy spo∏ecznej, organizacjami pozarzàdowymi i stowarzyszeniami oraz
innymi instytucjami i organizacjami dzia∏ajàcymi w zakresie pomocy spo∏ecznej i pracy socjalnej.
4. Porozumienie powinno okreÊlaç: cele, program
i czas trwania praktyk zawodowych, zadania i obowiàzki nauczycieli kolegium, s∏uchaczy oraz podmiotów przyjmujàcych s∏uchaczy na praktyki, a tak˝e koszty zwiàzane z realizacjà porozumienia.
5. Koszty zwiàzane z organizowaniem praktyk zawodowych, w tym równie˝ wynikajàce z wyp∏at wyna-
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grodzeƒ dla pracowników podmiotów przyjmujàcych
s∏uchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane sà ze Êrodków przewidzianych planem rzeczowo-finansowym
kolegium.
§ 24. 1. Kolegium prowadzi album s∏uchaczy, teczki akt osobowych s∏uchaczy oraz ksi´g´ dyplomów na
zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych dokumentacji przebiegu studiów wy˝szych.
2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany
w protoko∏ach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece s∏uchaczy
w sposób okreÊlony w przepisach dotyczàcych dokumentacji przebiegu studiów wy˝szych.
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w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego zg∏osi∏ zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 3.
5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzàcy okreÊla regulamin konkursu oraz powo∏uje komisj´ konkursowà w sk∏adzie:
1) po dwóch przedstawicieli:
a) organu prowadzàcego,
b) organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny;
2) po jednym przedstawicielu:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego,

3. Kolegium wydaje s∏uchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.

b) uczelni sprawujàcej opiek´ naukowo-dydaktycznà nad kolegium publicznym,

4. Indeksy, legitymacje i dyplomy wydawane sà
odpowiednio wed∏ug wzorów dotyczàcych kolegium
nauczycielskiego, okreÊlonych w przepisach o zak∏adach kszta∏cenia nauczycieli.

c) Rady Programowej,

§ 25. 1. Nauka w kolegium koƒczy si´ egzaminem
dyplomowym sk∏adanym przed komisjà powo∏anà
przez dyrektora kolegium.
2. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukoƒczenia kolegium, z tym ˝e dyplom ukoƒczenia kolegium niepublicznego powinien zawieraç klauzul´
o treÊci: „Kolegium dzia∏a na podstawie zezwolenia
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego z dnia ... nr ... i posiada uprawnienia kolegium publicznego.”.
3. Na dyplomie wpisuje si´:

d) zak∏adowej organizacji zwiàzkowej.
6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa sk∏ada si´ z osób wymienionych
w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a i b.
7. Je˝eli do konkursu nie zg∏osi si´ ˝aden kandydat
albo w wyniku konkursu nie wy∏oniono kandydata, organ prowadzàcy, po zasi´gni´ciu opinii Rady Programowej, powierza pe∏nienie obowiàzków dyrektora
ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
8. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego powierza si´ na 5 lat szkolnych.

1) ocen´ ogólnà, wyra˝onà liczbà ca∏kowità, stanowiàcà Êrednià ocen z poszczególnych przedmiotów koƒczàcych si´ zaliczeniem lub egzaminem
(poza egzaminem dyplomowym) oraz z praktyk zawodowych;

9. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzàcy, po zasi´gni´ciu opinii Rady Programowej, mo˝e przed∏u˝yç powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny pi´cioletni okres. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2) ocen´ z egzaminu dyplomowego.

10. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i kierownika praktyk zawodowych dokonuje dyrektor kolegium.

§ 26. 1. Stanowisko dyrektora kolegium mo˝e zajmowaç nauczyciel, który posiada wykszta∏cenie wy˝sze magisterskie i co najmniej 7-letnie doÊwiadczenie
w zakresie kszta∏cenia pracowników pomocy spo∏ecznej i pracy socjalnej.
2. Dyrektora kolegium publicznego zatrudnia organ prowadzàcy.
3. Zatrudnienie dyrektora kolegium publicznego
mo˝e nastàpiç, je˝eli minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego nie zg∏osi, w terminie
14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrze˝enia.
4. Kandydata na stanowisko dyrektora kolegium
publicznego wy∏ania si´ w drodze konkursu. Kandydatowi, który wygra∏ konkurs, nie mo˝na odmówiç powierzenia stanowiska dyrektora, chyba ˝e minister

§ 27. Dyrektora kolegium publicznego odwo∏uje
organ prowadzàcy, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, w nast´pujàcych przypadkach:
1) z∏o˝enia przez dyrektora rezygnacji, za wypowiedzeniem;
2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadaƒ, dokonywanej
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
3) z∏o˝enia przez organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny wniosku o odwo∏anie dyrektora, który
uchyla si´ od usuwania stwierdzonych przez organ nadzoru uchybieƒ.
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§ 28. Zasady powierzania stanowiska dyrektora kolegium niepublicznego oraz odwo∏ywania z tego stanowiska, tworzenia innych stanowisk kierowniczych,
ich powierzania oraz odwo∏ywania z tych stanowisk
okreÊla statut kolegium.

§ 31. 1. Nad kolegium sprawowany jest nadzór pedagogiczny.

§ 29. 1. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium ma na celu zapewnienie s∏uchaczom warunków
do realizacji standardów kszta∏cenia okreÊlonych dla
kolegiów.

3. Nadzór pedagogiczny ma na celu mierzenie jakoÊci pracy kolegiów, a w szczególnoÊci:

2. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium
mo˝e byç Êwiadczona tylko przez uczelni´ prowadzàcà
studia magisterskie o specjalnoÊci praca socjalna na
jednym z kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, socjologia, uprawniajàcym do wykonywania
zawodu pracownika socjalnego.
3. Organ prowadzàcy kolegium zawiera porozumienie, w formie pisemnej, z uczelnià majàcà sprawowaç opiek´ naukowo-dydaktycznà na okres przynajmniej jednego pe∏nego cyklu kszta∏cenia.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, powinno wskazywaç jednostk´ organizacyjnà uczelni odpowiedzialnà za realizacj´ porozumienia, opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz okreÊlaç zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a w szczególnoÊci:
1) wspó∏dzia∏ania z kolegium w ustalaniu zasad i trybu post´powania rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych oraz w ich przeprowadzaniu;
2) wspó∏pracy z kolegium w doborze nauczycieli kolegium oraz sposób prowadzenia niektórych zaj´ç
dydaktycznych przez nauczycieli akademickich;
3) udzia∏u uczelni w pracach Rady Programowej;
4) udzia∏u uczelni w doskonaleniu nauczycieli kolegium;
5) finansowania opieki naukowo-dydaktycznej;
6) przes∏anki rozwiàzania porozumienia.
5. Opiekunem naukowo-dydaktycznym mo˝e byç
jedynie nauczyciel akademicki posiadajàcy stopieƒ naukowy doktora lub doktora habilitowanego.
6. Do zadaƒ opiekuna naukowo-dydaktycznego nale˝y w szczególnoÊci koordynacja dzia∏aƒ uczelni zwiàzanych z realizacjà porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej.
§ 30. Organ prowadzàcy kolegium:

2. Nadzór pedagogiczny nad kolegium sprawuje
kurator oÊwiaty w∏aÊciwy dla danego województwa.

1) sprawdzenie warunków do realizacji standardów
kszta∏cenia okreÊlonych dla kolegiów, w tym warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, a tak˝e
kwalifikacji nauczycieli realizujàcych te standardy;
2) ocen´ realizacji porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej;
3) analizowanie i ocenianie efektów dzia∏alnoÊci dydaktycznej kolegium oraz innej dzia∏alnoÊci statutowej kolegium;
4) udzielanie pomocy nauczycielom kolegium w realizacji zadaƒ dydaktycznych;
5) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
§ 32. 1. W ramach czynnoÊci nadzorczych przeprowadzane sà kontrole.
2. Organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny nad kolegium powo∏uje zespó∏ przeprowadzajàcy kontrol´,
zwany dalej „zespo∏em kontrolujàcym”.
3. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia si´:
dyrektora, organ prowadzàcy kolegium i uczelni´
sprawujàcà opiek´ naukowo-dydaktycznà co najmniej
na miesiàc przed terminem kontroli.
4. Przed rozpocz´ciem kontroli dyrektor kolegium
przekazuje przewodniczàcemu zespo∏u kontrolujàcego, opracowanà w porozumieniu z Radà Programowà,
w∏asnà opisowà ocen´ dzia∏alnoÊci kolegium oraz
plan rozwoju kolegium.
5. Przed rozpocz´ciem kontroli przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego informuje dyrektora kolegium,
Rad´ Programowà i organ prowadzàcy o szczegó∏owym zakresie, programie i czasie trwania kontroli.
6. W terminie 30 dni od zakoƒczenia kontroli przewodniczàcy zespo∏u kontrolujàcego przekazuje opisowà ocen´ dzia∏alnoÊci kolegium, wnioski pokontrolne,
w tym zalecenia pokontrolne, uwzgl´dniajàce plan
rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 4, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzàcemu oraz uczelni
sprawujàcej opiek´ naukowo-dydaktycznà.

1) zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pe∏nej realizacji
planów i programów nauczania, w tym równie˝
odbywania praktyk zawodowych oraz innych zadaƒ statutowych;

7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosków pokontrolnych dyrektor kolegium, organ prowadzàcy
oraz uczelnia sprawujàca opiek´ naukowo-dydaktycznà mogà zg∏osiç do organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny umotywowane zastrze˝enia.

2) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià kolegium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

8. Dyrektor kolegium, organ prowadzàcy oraz
uczelnia sprawujàca opiek´ naukowo-dydaktycznà,
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w terminie 30 dni od otrzymania zaleceƒ pokontrolnych lub odpowiedzi na zg∏oszone zastrze˝enia, zawiadamiajà organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny
o sposobie i terminie ich realizacji.

o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego mo˝e wystàpiç do organu prowadzàcego z wnioskiem o likwidacj´ kolegium lub systemu kszta∏cenia.

§ 33. 1. W przypadku stwierdzenia nierealizowania
zadaƒ statutowych lub porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, a tak˝e negatywnej oceny dzia∏alnoÊci dydaktycznej kolegium, albo nieprzestrzegania
przepisów prawa, organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi kolegium lub organowi
prowadzàcemu polecenie usuni´cia nieprawid∏owoÊci
w wyznaczonym terminie. Polecenie wydane dyrektorowi kolegium jest przekazywane do wiadomoÊci organowi prowadzàcemu.

4. Cofni´cie zezwolenia powoduje likwidacj´ kolegium niepublicznego lub systemu kszta∏cenia w kolegium niepublicznym, na zasadach okreÊlonych w § 10
ust. 1, 4 i 5.

2. W przypadku nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci
w wyznaczonym terminie, organ sprawujàcy nadzór
pedagogiczny zawiadamia o tym ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, po stwierdzeniu braku usuni´cia nieprawid∏owoÊci w okreÊlonym przez organ sprawujàcy nadzór pedagogiczny terminie, mo˝e cofnàç zezwolenie,

§ 34. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, na utworzenie
kolegium w roku 2005 organ prowadzàcy sk∏ada do
dnia 30 czerwca tego roku.
§ 35. Do dnia 30 wrzeÊnia 2008 r. porozumienie,
o którym mowa w § 29, okreÊla warunki uzyskiwania
przez absolwentów kolegium tytu∏u zawodowego licencjata.
§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski

545
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie okreÊlenia ramowego wzoru umowy o realizacj´ zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej
Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ramowy wzór umowy
o realizacj´ zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
———————
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. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Minister Polityki Spo∏ecznej: I. Jaruga-Nowacka
———————
2)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi
podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662),
zachowane w mocy na podstawie art.159 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

