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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 19 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 249) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z 

późn. zm.) 

 

Art. 33. 

1. Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji". 

2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności: 

1)   ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b; 

2)  z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty 

wynagrodzeń; 

3)   z wpływów z zapisów i darowizn; 

4)   z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji; 

5)   ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków 

funduszu, w części niezamortyzowanej. 

3. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do: 

1)   prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji; 

2)   prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu; 

2a)  wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków 

tego funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 

3)   przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, 

w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano; 

4)   przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne 

programy rehabilitacji; 

5)   przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc 

indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących 

niepełnosprawnych pracowników tego zakładu. 

3a. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego 

środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty 
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osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze 

środków tego funduszu. 

3b. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, 

społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje 

rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym 

regulaminem wykorzystania tych środków. 

4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, 

pracodawca jest obowiązany do dokonania: 

1)   zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz 

2)   wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą 

przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 3. 

4a
1
. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje 

się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu 

rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu, z tym że 

kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30% kwoty środków funduszu 

rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1-3. 

<4a
2
. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji 

traktuje się nieprzekazanie środków na ten fundusz. Przepis ust. 4a stosuje się 

odpowiednio.> 

4b. Wpłata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciąża funduszu rehabilitacji. 

4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze 

zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały 

wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do 

Funduszu. 

5. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą gromadzić do 10% środków 

funduszu rehabilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą. 

6. Kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwe 

terenowo urzędy skarbowe. 

7. W razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu 

pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty 

statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie 

wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. 

7a. Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze 

środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych 
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w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, 

wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została 

pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek 

amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia 

ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 

25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu. 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje w związku z 

przejęciem zakładu przez inny zakład pracy chronionej lub w wyniku połączenia z takim 

zakładem, a niewykorzystane środki funduszu podlegają przekazaniu w terminie do 3 

miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany. 

8a. W przypadkach określonych w art. 30 w ust. 2a stosuje się ust. 8, z tym że środki 

funduszu rehabilitacji podlegają: 

1)   podziałowi pomiędzy pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a, oraz 

pracodawcę dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej, który 

pozostał dysponentem tego funduszu - proporcjonalnie do procentowego udziału stanu 

zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych zakładu pracy chronionej w 

stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy dotychczas legitymującego 

się statusem zakładu pracy chronionej - ustalonego w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy, według stanu na dzień podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub 

jego części oraz 

2)   przekazaniu do Funduszu tytułem wpłaty, o której mowa w art. 33 ust. 7, w kwocie 

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków funduszu rehabilitacji pracodawcy 

dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej według stanu na 

dzień podziału lub zbycia części lub całości zakładu pracy chronionej a sumą kwot 

przypadającą poszczególnym pracodawcom na podstawie pkt 1 

- w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej 

lub jego części. 

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności jest 

pracodawca. 

10. Prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, 

pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na 

cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. 

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de 

minimis, 

2)   warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, 

3)   zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej, 

4)   tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków, 

5)   warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres 

działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy 

- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu. 

 

Art. 42. 

1. Powołuje się Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwaną 

dalej "Radą". 

[2. Rada jest organem doradczym Pełnomocnika stanowiącym forum współdziałania, na rzecz 

osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz 

organizacji pozarządowych.] 

<2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika.> 

3. Do zakresu działania Rady należy: 

1)   przedstawianie Pełnomocnikowi: 

a)  propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych, 

b)  propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, 

wynikających z niepełnosprawności, 

c)  opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do 

projektów: 

–  aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób 

niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu, 

–  rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o 

ich realizacji, 

d)  rocznych informacji o działalności Rady[;] <,> 

<e) opinii w sprawach standardów dotyczących realizacji zadań określonych w 

ustawie;> 

2)   sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów 

dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych. 

<4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia dokumentów, 

o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

Pełnomocnika, termin ten może ulec skróceniu. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

6. Wybrany członek Rady, będący przedstawicielem organizacji pozarządowych, o 

których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 lit. c, może pełnić funkcję członka Rady nie 

dłużej niż przez dwie kadencje Rady.> 

 

[Art. 43. 

1. Rada składa się z: 
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1)   pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2)   pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

a)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej "ustawą o 

Radzie Dialogu Społecznego, 

b)  po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

c)  przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji pozarządowych w 

liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; przepis ust. 1a stosuje się 

odpowiednio. 

1a. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o 

Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skład Rady. 

2. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na 

wniosek Pełnomocnika, a w przypadku członków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na 

wniosek tych organizacji. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może odwołać członka Rady przed 

upływem kadencji: 

1)   na jego wniosek; 

2)   na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji; 

3)   na wniosek Pełnomocnika po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, którą członek 

Rady reprezentuje. 

4. Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków 

Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata.] 

 

<Art. 43. 

1. Rada składa się z: 

1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: 

a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej 

„ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, 

b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w 

rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 
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c) dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych niż wymienione 

w lit. a i b, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady organizacja pracodawców lub 

organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiciel tej organizacji wchodzi w skład Rady. 

3. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na 

wniosek Pełnomocnika, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących: 

1) jednostki samorządu terytorialnego następuje spośród osób zgłoszonych przez 

stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

2) organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, następuje 

spośród osób zgłoszonych przez te organizacje; 

3) organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, następuje spośród kandydatów, z których każdy 

ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji 

zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może odwołać członka Rady 

przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji; 

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne; 

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu 

choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych 

posiedzeniach Rady. 

5. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Pełnomocnika.> 

 

Art. 44. 

1. Wydatki związane z obsługą Rady są finansowane ze środków urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w 

posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za 

urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę są 

refundowane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

2a. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, na warunkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
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pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), ze środków urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

[3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb działania Rady, w tym jej organizację, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.] 

<3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady 

oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji 

publicznej, organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie i  

przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady, mając na względzie zapewnienie 

sprawnego funkcjonowania Rady i wypełniania przez nią obowiązków wynikających 

z ustawy.> 

 

<Art. 44d. 

1. Rada może: 

1)  powoływać ekspertów; 

2)  zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w 

Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad; 

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją 

jej zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika. 

2. Przepisy dotyczące zwrotu kosztów podróży, o których mowa w art. 44 ust. 2a, stosuje 

się odpowiednio do ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych 

niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz 

powiatowych rad.> 

 

Art. 49f. 

1. Na wniosek dłużnika lub strony umowy, której przedmiot obejmuje dokonanie wydatków 

ze środków Funduszu, organy i podmioty powołane do zawierania takich umów mogą: 

1)   umorzyć w części lub w całości należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, 

w drodze decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, lub 

2)   rozłożyć na raty spłatę tych należności lub odroczyć termin ich płatności, w drodze 

umowy 

- w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, 

względami gospodarczymi lub społecznymi, lub innymi przyczynami zasługującymi na 

uwzględnienie, w szczególności w razie całkowitej nieściągalności w rozumieniu art. 49 

ust. 5b. 

2. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do 

których zawierania został powołany Fundusz decyzję w sprawie umorzenia wydaje Prezes 

Zarządu Funduszu. 
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3. W przypadku umarzania należności wynikających z umów określonych w ust. 1, do 

których zawierania został powołany dyrektor powiatowego urzędu pracy, lub kierownik 

jednostki organizacyjnej powiatu, decyzję w sprawie umorzenia wydaje starosta. 

[3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do: 

1)   należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie 

niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu 

rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego 

domownika na podstawie art. 25a; 

2)   odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty 

kwoty głównej należności nie później niż w terminie określonym w art. 49e ust 2.] 

<3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących 

zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność 

gospodarczą lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do 

opłacania składek za niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a.> 

<3b. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do odsetek od nienależnie pobranych 

kwot na podstawie art. 26a, pod warunkiem spłaty kwoty głównej należności nie 

później niż w terminie określonym w art. 49e ust. 2. 

3c. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących 

zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 

przyznanego na podstawie art. 26a. 

3d. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w ust. 3c, lub 

odroczenie terminu ich płatności może nastąpić jednokrotnie. Całkowity okres spłaty 

należności nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

3e. Od należności pieniężnych, które rozłożono na raty lub odroczono termin ich 

płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu 

wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3f. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się opłatę równą sumie 200% 

podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z 

przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być 

niższa niż 8% ani od stopy oprocentowania kredytu, który dłużnik mógłby uzyskać 

na zasadach rynkowych. 

3g. W razie uchybienia któremukolwiek z terminów zapłaty należności określonych w 

umowie ulega ona rozwiązaniu, a należność staje się natychmiast wymagalna wraz z 

odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

3h. Przepisów art. 25c ust. 6 oraz art. 26a ust. 8 nie stosuje się w okresie obowiązywania 

umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego 

dzień powstania dalszych zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu 

przekraczających ogółem kwotę 100 zł.> 

4. Przepisy art. 67b i art. 67d § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH 

KOMUNIKOWANIA SIĘ (Dz. U. poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986) 

 

Art. 21. 

1. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego spośród członków. 

[2. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba uprawniona, posiadająca 

wykształcenie lub doświadczenie jednocześnie w zakresie PJM, SJM i SKOGN.] 

<2. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie osoba uprawniona, znająca PJM i język 

polski.> 

3. Wiceprzewodniczącym Rady jest Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. 

4. Wiceprzewodniczącemu Rady przysługują kompetencje Przewodniczącego w razie 

niedokonania wyboru Przewodniczącego, do czasu jego wyboru. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. poz. 1886) 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., [z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą 

w życie z dniem 1 października 2016 r.]  <z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w 

życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.> 

 

 


