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Ustawa w sprawie wprowadzenia przepisów o zaspokajaniu potrzeb dorosłych osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu; oraz w sprawach z tym związanych. [12 listopada 2009]
Uchwalono przez Jej Królewską Mość Królową, w porozumieniu i za zgodą Lordów
Duchownych i Świeckich oraz Izby Gmin na posiedzeniu obecnego Parlamentu oraz pod
władzą tegoż, co następuje:
1. Strategia dotycząca autyzmu
(1) Sekretarz Stanu ma obowiązek przygotować oraz opublikować dokument ustanawiający
strategię działań zaspokajających potrzeby dorosłych osób ze spektrum autyzmu w Anglii
poprzez poprawę warunków świadczenia odpowiednich usług dla tych osób przez lokalne
władze, jednostki Państwowej Służby Zdrowia (NHS bodies) oraz NHS foundation trusts
(odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia).
(2) Ten dokument będzie dalej nazywany w niniejszej Ustawie „strategią dotyczącą autyzmu”.
(3) Strategia dotycząca autyzmu musi zostać opublikowana nie później niż 1 kwietnia 2010 r.
(4) Sekretarz Stanu –
(a) ma obowiązek dokonywać przeglądu strategii dotyczącej autyzmu oraz
(b) może wprowadzać do niej poprawki.
(5) Jeżeli Sekretarz Stanu wprowadza poprawki do strategii dotyczącej autyzmu, Sekretarz
Stanu ma obowiązek opublikować poprawioną wersję strategii.
(6) Sekretarz Stanu ma obowiązek prowadzić konsultacje oraz zapewnić udział osób, które
Sekretarz Stanu uzna za stosowne –
(a) w procesie przygotowywania strategii lub
(b) w procesie wprowadzania poprawek, które w opinii Sekretarza Stanu mogłyby
spowodować istotne zmiany w strategii.
(7) Dokument przygotowany i opublikowany przez Sekretarza Stanu, przed wejściem w życie
niniejszego punktu pozostaje w mocy.
(8) Konsultacje oraz współpraca podjęte przez Sekretarza Stanu przed wejściem w życie
niniejszego punktu zachowują swoją ważność.
2. Wytyczne Sekretarza Stanu
(1) W celu zabezpieczenia oraz wdrożenia strategii dotyczącej autyzmu Sekretarz Stanu ma
obowiązek wydać wytyczne –
(a) lokalnym władzom odnośnie wypracowania działań podległych im jednostek
pomocy społecznej w zakresie obowiązywania Ustawy o Władzach Lokalnych i
Pomocy Społecznej (Local Authority Social Services Act 1970 (c. 42)) (patrz
punkt 1A tej Ustawy) oraz
(b) Jednostkom Państwowej Służby Zdrowia (NHS bodies) oraz NHS foundation
trusts (odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia) odnośnie wypracowania

działań ujętych w przepisach dotyczących odpowiednich usług.
(2) Wytyczne muszą zostać ogłoszone na mocy niniejszego punktu nie później niż 31 grudnia
2010 r.
(3) Sekretarz Stanu –
(a) ma obowiązek dokonywać przeglądu wytycznych oraz
(b) może wprowadzać do nich poprawki.
(4) Dokonując przeglądu wytycznych Sekretarz Stanu ma obowiązek w szczególności wziąć
pod uwagę, w jakim zakresie wytyczne są efektywne w zapewnieniu wdrożenia strategii
dotyczącej autyzmu.
(5) Wytyczne omawiane w tym ustępie muszą w szczególności zawierać wytyczne odnośnie –
(a) świadczenia odpowiednich usług w celu diagnozowania zaburzeń ze spektrum
autyzmu u osób dorosłych;
(b) identyfikacji osób dorosłych z wyżej wymienionymi zaburzeniami;
(c) oceny zapotrzebowania dorosłych osób z wyżej wymienionymi zaburzeniami na
odpowiednie usługi;
(d) planowania świadczenia odpowiednich usług osobom z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu w miarę jak przechodzą one z wieku dziecięcego do
dorosłości;
(e) planowania w pozostałym zakresie świadczenia odpowiednich usług osobom
dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
(f) szkolenia personelu świadczącego odpowiednie usługi dorosłym osobom z
wyżej wymienionymi zaburzeniami;
(g) lokalnych ustaleń co do odpowiedzialności za świadczenie odpowiednich usług
dorosłym osobom z wyżej wymienionymi zaburzeniami.
(6) Sekretarz Stanu ma obowiązek prowadzić konsultacje oraz zapewnić współpracę lokalnych
władz, jednostek Państwowej Służby Zdrowia (NHS bodies) oraz NHS foundation trusts
(odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia) przed –
(a) wydaniem wytycznych na mocy niniejszego punktu lub
(b) wprowadzeniem poprawek, które mogłyby w opinii Sekretarza Stanu
spowodować istotne zmiany w wytycznych.
(7) Konsultacje oraz współpraca podjęte przez Sekretarza Stanu przed wejściem w życie
niniejszego punktu zachowują swoją ważność.
3. Lokalne władze oraz jednostki Państwowej Służby Zdrowia (NHS bodies): obowiązek
działania według wytycznych
(1) Niniejszy punkt odnosi się do wytycznych lub poprawionych wytycznych wspomnianych w
punkcie 2 dla lokalnych władz oraz jednostek Państwowej Służby Zdrowia (NHS bodies).
(2) Wytyczne lub poprawione wytyczne są traktowane tak samo jak ogólne wytyczne
Sekretarza Stanu na mocy punktu 7 Ustawy o Władzach Lokalnych i Pomocy Społecznej z
1970 r. (section 7 of the Local Authority Social Services Act 1970 (c. 42)) (władze lokalne mają
dbać o wprowadzenie do praktyki świadczeń pomocy społecznej według wytycznych
Sekretarza Stanu).
(3) Na potrzeby wytycznych oraz poprawionych wytycznych –
(a) jednostka Państwowej Służby Zdrowia (NHS body) (odpowiednik Narodowego
Funduszu Zdrowia) jest traktowana tak samo jak władze lokalne w rozumieniu
Ustawy z 1970 r. (patrz punkt 1 tej Ustawy) oraz

(b) zadania jednostki Państwowej Służby Zdrowia określone w punkcie 2(1)(b)
niniejszej Ustawy są traktowane tak samo jak zadania w zakresie usług
socjalnych w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy (patrz punkt 1 tej Ustawy).
4. Interpretacja
(1) W niniejszej Ustawie –
„osoby dorosłe” rozumiane są jako osoby, które ukończyły 18. rok życia (oraz,
odpowiednio, „dziecko” oznacza osobę przed ukończeniem 18. roku życia);
„władze lokalne” rozumiane są jako –
(a) rady okręgowe w Anglii;
(b) rady dystryktów metropolitalnych;
(c) rady dystryktów niemetropolitalnych bądź obszarów, w których nie ma
rady okręgowej;
(d) rady dzielnicowe w Londynie;
(e) Rada Miejska Londynu;
(f) Rada Wysp Scilly;
„jednostki Państwowej Służby Zdrowia” rozumiane są jako –
(a) a Strategic Health Authority;
(b) a Primary Care Trust;
(c) a National Health Service trust (odpowiednik Narodowego
Funduszu Zdrowia), podlegające któremu szpitale, służby i placówki w
większości znajdują się w Anglii;
(d) a Special Health Authority – pełniące funkcje wyłącznie lub głównie
w odniesieniu do Anglii;
„odpowiednie usługi” –
(a) w odniesieniu do Państwowej Służby Zdrowia rozumiane są jako
usługi zdrowotne odpowiadające usługom zdrowotnym opisanym w
punkcie 1(1) Ustawy o Państwowej Służbie Zdrowia z 2006 r. (National
Health Service Act 2006 (c. 41));
(b) w odniesieniu do władz lokalnych rozumiane są jako usługi
zapewniane w ramach działalności służb socjalnych podległych tym
władzom w zakresie rozumienia Ustawy o Władzach Lokalnych i
Pomocy Społecznej z 1970 r. (Local Authority Social Services Act 1970)
(patrz punkt 1A tej Ustawy).
(2) W rozumieniu niniejszej Ustawy świadczenie usług obejmuje również organizację
świadczenia usług i wszelkie użycie tego określenia należy rozumieć odpowiednio.
5. Finansowanie
Ze środków zapewnionych przez Parlament sfinansowane zostaną –
(a) wszelkie wydatki poniesione przez Sekretarza Stanu na podstawie lub w
związku z obowiązywaniem niniejszej Ustawy;
(b) wszelkie dodatkowe koszty wynikające z obowiązywania niniejszej Ustawy, w
wydatkach finansowanych z innych źródeł na podstawie wszelkich odrębnych
przepisów.

6. Zakres obowiązywania, wejście w życie i skrócony tytuł
(1) Niniejsza Ustawa obowiązuje wyłącznie w Anglii i Walii1.
(2) Niniejsza Ustawa wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia.
(3) Niniejsza Ustawa może być cytowana jako Autism Act 2009 (Ustawa o autyzmie
2009).

1

Starania o przyjęcie analogicznej ustawy trwają również w Szkocji.

