
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(druk nr 1318)

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

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.

721)

Art. 35a.
1. Do zadań powiatu należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu
i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz
przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu
programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej

działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone

w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

7) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
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c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży[;]<,>
<f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;>

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich

szkolenie oraz przekwalifikowanie;
9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a;
9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e;
9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36;
10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu

szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka
szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności

gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli

miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe
centra pomocy rodzinie;

2) w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b oraz 10-13 - są realizowane przez
powiatowe urzędy pracy.

3. Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w
art. 48 ust. 1 pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finansowane ze
środków Funduszu, uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać
podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady
ich dofinansowania ze środków Funduszu.

Art. 47.
1. Środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na:

1) realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w
jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest
wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu
terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej;
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1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe;

2) realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na
rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku;

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;

4) zadania inne niż wymienione w ustawie:
a) (107) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji

społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób
niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby
niepełnosprawne,

107) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. do dnia wejścia w
życie art. 33 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241).

a) (108) programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności
adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są
osoby niepełnosprawne,

108) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U.09.157.1241), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

b) finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących
rehabilitacji zawodowej i społecznej[.]<,>

<c) szkolenia, o których mowa w art. 18, ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o
języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr …,
poz. …).>

1a. (109) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz może:
1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz osób

niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy
niż rok;

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w
szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami
programów.

109) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. do dnia wejścia w
życie art. 33 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241).

1a. (110) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ze środków Funduszu mogą
być:

1) przekazywane instytucji wdrażającej środki na realizację projektów na rzecz osób
niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy
niż rok;

2) udzielane dotacje, pożyczki oraz finansowane odsetki od kredytów udzielonych
projektodawcom na realizację programów - zgodnie z umową określającą w
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szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami
programów.

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U.09.157.1241), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Środki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie gminom dochodów
utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.
1 pkt 1, w wysokości utraconych dochodów.

2a. (111) Gminy składają do Funduszu wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej dochody
utracone z tytułu zwolnień w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując przewidywane roczne skutki
zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie
aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok
podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który
sporządzany jest wniosek;

2) do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym - wykazując faktyczne
roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności
cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji
podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku
podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.

111) W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. do dnia wejścia w
życie art. 33 pkt 17 lit. ba) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241).

2a. (112) Gminy składają Pełnomocnikowi wnioski o wypłatę kwoty rekompensującej dochody
utracone z tytułu zwolnień w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując przewidywane roczne skutki
zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie
aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok
podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który
sporządzany jest wniosek;

2) do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym - wykazując faktyczne
roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności
cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji
podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku
podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.

112) W brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 17 lit. ba) ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U.09.157.1241), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, gmina zwraca do
Funduszu otrzymane środki wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, wraz
z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na rzecz osoby niepełnosprawnej w celach

wynikających z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o której mowa w ust. 2,
z uwzględnieniem wniosków gmin, zawierających dane o rocznych skutkach
zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, mając na względzie
zrekompensowanie gminom utraconych dochodów.


