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Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´ oraz tryb
dzia∏ania wojewódzkich i powiatowych spo∏ecznych
rad do spraw osób niepe∏nosprawnych, w tym sposób
powo∏ywania i odwo∏ywania ich cz∏onków, oraz cz´sto-
tliwoÊç posiedzeƒ rad.

§ 2. 1. Przewodniczàcy wojewódzkiej spo∏ecznej ra-
dy do spraw osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej
„wojewódzkà radà”, jest wybierany na okres jednego
roku.

2. Na wniosek przewodniczàcego wojewódzka rada
wybiera spoÊród swoich cz∏onków wiceprzewodniczà-
cego i sekretarza na okres jednego roku.

3. Wyboru przewodniczàcego, wiceprzewodniczà-
cego i sekretarza dokonuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏o-
sów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków woje-
wódzkiej rady.

4. Przewodniczàcy, wiceprzewodniczàcy i sekretarz
tworzà prezydium wojewódzkiej rady.

§ 3. 1. Pracami wojewódzkiej rady kieruje przewod-
niczàcy, we wspó∏dzia∏aniu z pozosta∏ymi cz∏onkami
prezydium rady.

2. Przewodniczàcy wojewódzkiej rady w szczegól-
noÊci:

1) ustala przedmiot i termin posiedzeƒ rady;

2) przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedze-
niom jej prezydium;

3) reprezentuje rad´ w stosunku do innych organów
i instytucji;

4) zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki
oraz przedstawicieli organów i instytucji nierepre-
zentowanych w radzie;

5) inicjuje i organizuje prace rady.

3. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego woje-
wódzkiej rady zast´puje go wiceprzewodniczàcy.

4. Wojewódzka rada mo˝e powo∏ywaç sta∏e lub do-
raêne zespo∏y problemowe w celu opracowania projek-
tu opinii lub stanowiska rady w okreÊlonych sprawach.

§ 4. 1. Prezydium wojewódzkiej rady:

1) wykonuje zadania rady w okresie mi´dzy jej posie-
dzeniami;

2) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady pro-
jekty planów pracy rady;

3) przygotowuje coroczne sprawozdania z dzia∏alno-
Êci rady;

4) powierza zadania sta∏ym lub doraênym zespo∏om
problemowym.

2. Posiedzenia prezydium wojewódzkiej rady zwo-
∏uje przewodniczàcy w miar´ potrzeby.

§ 5. 1. Na posiedzenia wojewódzkiej rady, na któ-
rych omawiane b´dà w szczególnoÊci problemy doty-
czàce integracji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏-
nosprawnych oraz realizacji praw osób niepe∏no-
sprawnych, mogà byç zapraszani, w celu prezentacji
stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele
nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji nie-
reprezentowanych w wojewódzkiej radzie.

2. Na wniosek organizacji spo∏ecznych, a w szcze-
gólnoÊci organizacji dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏-
nosprawnych, zainteresowanych udzia∏em w posiedze-
niach wojewódzkiej rady, w∏aÊciwej ze wzgl´du na za-
si´g ich dzia∏ania, organizacje te powiadamiane sà o ter-
minach i przedmiocie posiedzeƒ wojewódzkiej rady.

§ 6. 1. Wojewódzka rada wyra˝a swojà opini´
w sprawach nale˝àcych do zakresu jej dzia∏ania w for-
mie uchwa∏y lub odpowiedniego zapisu w protokole.

2. Opinie wojewódzkiej rady zapadajà zwyk∏à wi´k-
szoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏on-
ków rady. W przypadku równej liczby g∏osów decydu-
je g∏os przewodniczàcego.

3. G∏osowania sà jawne. Na wniosek cz∏onka woje-
wódzkiej rady przewodniczàcy zarzàdza g∏osowanie
tajne.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie organizacji oraz trybu dzia∏ania wojewódzkich i powiatowych spo∏ecznych rad do spraw osób 
niepe∏nosprawnych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏ecz-
ne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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§ 7. Z posiedzenia wojewódzkiej rady sporzàdza
si´ protokó∏, który podpisuje przewodniczàcy lub,
w razie jego nieobecnoÊci, wiceprzewodniczàcy oraz
sekretarz.

§ 8. Przepisy § 2—7 stosuje si´ odpowiednio do po-
wiatowej spo∏ecznej rady do spraw osób niepe∏no-
sprawnych, zwanej dalej „powiatowà radà”.

§ 9. 1. Organizacje i organy, o których mowa
w art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepe∏nosprawnych, zg∏aszajà po jednym
kandydacie na cz∏onka odpowiednio wojewódzkiej lub
powiatowej rady w terminie wskazanym w og∏oszeniu
informujàcym o mo˝liwoÊci zg∏aszania kandydatów,
zamieszczanym odpowiednio przez marsza∏ka woje-
wództwa lub starost´ w wojewódzkim dzienniku urz´-
dowym.

2. Powo∏anie cz∏onków wojewódzkiej i powiatowej
rady odpowiednio przez marsza∏ka województwa lub
starost´ nast´puje w formie pisemnej w terminie do
30 dni od dnia wskazanego w og∏oszeniu, o którym
mowa w ust. 1, jako ostatni dzieƒ dokonywania zg∏o-
szeƒ.

§ 10. 1. Odwo∏anie cz∏onka wojewódzkiej i powiato-
wej rady odpowiednio przez marsza∏ka województwa
lub starost´ nast´puje, w formie pisemnej, w terminie
14 dni od z∏o˝enia wniosku o odwo∏anie.

2. W celu uzupe∏nienia sk∏adu wojewódzkiej i po-
wiatowej rady odpowiednio marsza∏ek województwa
lub starosta zamieszcza w wojewódzkim dzienniku
urz´dowym, w terminie 30 dni od dnia odwo∏ania

cz∏onka, og∏oszenie informujàce o mo˝liwoÊci zg∏asza-
nia kandydatów na cz∏onka rady.

3. Przepis § 9 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do po-
wo∏ania cz∏onków wojewódzkiej i powiatowej rady
w celu uzupe∏nienia ich sk∏adu.

§ 11. 1. Posiedzenia wojewódzkiej i powiatowej ra-
dy odbywajà si´ co najmniej raz na kwarta∏.

2. Posiedzenia wojewódzkiej i powiatowej rady
zwo∏uje przewodniczàcy:

1) z w∏asnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej po∏owy cz∏onków prezy-
dium rady;

3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby cz∏onków rady.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2
i 3, przewodniczàcy wyznacza termin posiedzenia rady
w ciàgu 14 dni od dnia zg∏oszenia wniosku.

§ 12. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej i powiato-
wej rady zwo∏uje odpowiednio marsza∏ek wojewódz-
twa lub starosta w terminie 21 dni od dnia powo∏ania
rady.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Banach


