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 USTAWA 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.  776, z  późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

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

„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 55% środków,”; 

2) w art. 47 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym 
ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a  także pomoc 
rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne,”, 

b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób 
niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby 
niepełnosprawne,”; 

3) w art. 68b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. W 2006 r. zadanie, o którym mowa w art. 26a, może zostać 
sfinansowane ze środków Funduszu, poza dotacją celową z budżetu 
państwa, do wysokości 75% środków zapewniających jego realizację.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.  

Opracowano na 
podstawie: Dz.U. z 
2006 r. Nr 63, poz. 
440. 


