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USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 46a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a —
w wysokoÊci 55 % Êrodków,”;

2) w art. 47 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dofinansowanie zadaƒ wynikajàcych z pro-
gramów rzàdowych, w tym ukierunkowa-

nych na rozwój zasobów ludzkich oraz prze-
ciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu
osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e pomoc ro-
dzinom, których cz∏onkami sà osoby niepe∏-
nosprawne,”,

b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) programy zatwierdzone przez Rad´ Nadzor-
czà, s∏u˝àce rehabilitacji spo∏ecznej i zawo-
dowej, w szczególnoÊci adresowane do osób
niepe∏nosprawnych oraz do rodzin, których
cz∏onkami sà osoby niepe∏nosprawne,”;

3) w art. 68b dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W 2006 r. zadanie, o którym mowa w art. 26a,
mo˝e zostaç sfinansowane ze Êrodków Fundu-
szu, poza dotacjà celowà z bud˝etu paƒstwa,
do wysokoÊci 75 % Êrodków zapewniajàcych
jego realizacj´.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z mocà od dnia 1 stycznia 2006 r.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110,
Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398.


