USTAWA
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 123 poz. 776)
(tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92)
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407)
(tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia
- zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”.
.
.
.
Art. 44b. 1. Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób
niepełnosprawnych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczodoradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich
skutków dla osób niepełnosprawnych.
Art. 44c. 1. Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli
działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli
wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
2. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na
terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
3. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa, a członków
powiatowych rad - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, o których
mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.
4. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.
5. Członek rady może zostać odwołany:
1) na swój wniosek;
2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę;
3) na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły
jego kandydaturę.
6. Kadencja rad trwa 4 lata.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,

organizację oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób powoływania i
odwoływania członków rad oraz częstotliwość posiedzeń, mając na względzie zapewnienie
właściwego wykonywania zadań przez te rady.
8. 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 wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane,
odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi
środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
.
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