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Legitymacja nr ……….

fotografia

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

uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) do:
 przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 korzystania z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich
zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach,
 ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Na mocy art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku
z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki
służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je
u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu
art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
……………………………

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

(podpis osoby wydającej)

Ważna na rok wystawienia: ……………
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