
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. 

Poz. 1778 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1) 

z dnia 22 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z za-

kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządo-

wym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;”; 

2)  po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a)  utrzymanie psów asystujących;”; 

3)  dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób 

niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz 

                                                           
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pra-

cy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 

i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 

oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359 i 1649. 




