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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 651) 

 

Marszałek Senatu w dniu 6 czerwca 2014 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. rozpatrzyły 

w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, 

wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, 

załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do 

Sejmu tego projektu ustawy. 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Rodziny i Polityki Społecznej Ustawodawczej 

 (-) Mieczysław Augustyn (-) Piotr Zientarski 
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Data publikacji



projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie upoważnia senatora Jana Filipa Libickiego do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
1)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25a w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku 

o refundację składek.”; 

2) w art. 25c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub 

rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym 

że rolnik składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym dokonał zapłaty składek za dany kwartał.”; 

3) w art. 49f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„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.”.  

Art. 2. Przepisy art. 49f ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się 

odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na 

podstawie: 

1) art. 25 ust. 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2007 r.; 

2) art. 25a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. 

                                                 

1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz.1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 oraz Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 

i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598 i 877. 
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Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Celem projektowanej ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o rehabilitacji”.  

Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób 

niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników, 

rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, a także 

pracodawców osób niepełnosprawnych. 

W art. 1 w pkt 1 proponuje się zmianę obowiązującego przepisu 25a ustawy 

o rehabilitacji w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne wykonujące działalność 

gospodarczą mogły ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod 

warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego 

składki dotyczą, a nie jak dotychczas – po ich terminowym opłaceniu w całości. Obecnie 

nawet minimalne opóźnienie powoduje utratę możliwości uzyskania refundacji składek.  

Obowiązujący przepis jest zbyt restrykcyjny w kontekście uprawnień, jakie posiadają 

pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych. W ich przypadku, koszty płacy (w tym obowiązkowe składki na 

ubezpieczenia społeczne) poniesione z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni w stosunku do 

obowiązujących terminów, nie powodują utraty uprawnienia do otrzymania dofinansowania 

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.  

Zmiana zaproponowana w art 1 w pkt 2 stanowi konsekwencję powyższej propozycji. 

Projektowana zmiana w art. 1 w pkt 3 odnosi się do art. 49f ustawy o rehabilitacji 

i odpowiedniego stosowania art. 49f ust. 1 i 2 w stosunku do należności pieniężnych 

dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne. Celem zmiany jest umożliwienie umarzania, w części lub w całości, należności 

pieniężnych, rozkładanie na raty spłaty tych należności lub odraczanie terminu ich płatności.  

Dotychczasowe przepisy umożliwiają, na wniosek dłużnika lub strony umowy, 

umarzanie w części lub w całości, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności 

jedynie tych należności pieniężnych, które mają charakter cywilnoprawny. Przepisy te nie 
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mają zastosowania do należności pieniężnych dotyczących zwrotów pomocy przyznanej na 

podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji. 

W art. 3 proponuje się, aby ustawa weszła w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu ogłoszenia, co zapewni odpowiedni okres vacatio legis oraz 

umożliwi jej stosowanie za całe okresy, za które refundacja przysługuje. 

Projekt został przesłany do zaopiniowania następującym podmiotom: Ministrowi 

Finansów, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Sądowi Najwyższemu, Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie 

Radców Prawnych, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Krajowej Izbie 

Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Polskiemu Forum Osób Niepełnosprawnych, Organizacji 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, NSZZ „Solidarność”, Związkowi Rzemiosła 

Polskiego, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcom Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Krajowemu Związkowi 

Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a także 

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.  

Odnosząc się do projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej, ocenił go pozytywnie, 

wskazując jednocześnie na potrzebę dokonania uściślenia dotyczącego art. 25 i art. 25a, na 

podstawie których finansowano lub refundowano składki na ubezpieczenia społeczne nie 

tylko grupom osób obecnie korzystającym z refundacji, lecz także pracodawcom osób 

niepełnosprawnych, a także umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności 

odsetek od nienależnie pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych (art. 26a). Minister zwrócił uwagę także na należności pieniężne na 

podstawie art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2007 r. oraz art. 25a ust. 5 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008. Wskazanie 

Ministra znalazło odzwierciedlenie w poprawce do art. 1 pkt 3 i art. 2 projektu, przyjętego na 

posiedzeniu połączonych senackich Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji 

Ustawodawczej.  

W stanowisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie zgłoszono uwag, 

podnosząc przy tym, że proponowane uregulowania są korzystne dla rolników.  
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W opinii Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zwrócono uwagę na uregulowanie 

art. 26 ust. 1a
1
 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, wskazując na brak analogii w zakresie uchybienia 

terminowego opłacania składek przez niepełnosprawnego wykonującego działalność 

gospodarczą, a 14-dniowym terminem na ponoszenie kosztów płacy przez pracodawcę. 

Należy jednak zauważyć, że uregulowania projektu idą w innym kierunku. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił 

stanowisko, w którym nie zgłasza uwag do projektu. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgłosił uwag do projektu, stwierdzając 

jednocześnie, że projekt nie rodzi skutków finansowych dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Poparcie dla projektu przedstawił Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

Pozostałe podmioty nie wypowiedziały się na temat projektu. 

Ustawa powoduje skutki dla sektora finansów publicznych w ramach Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie informacji uzyskanych 

podczas posiedzenia Komisji ustawą zostanie objętych ok. 250 osób, koszt z tym związany 

wyniesie ok. 500 tys. zł. W opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przyszłości można 

się liczyć z tym, że przyjęte uregulowanie mogłoby rodzić skutki finansowe na poziomie 

ok. 115 tys. zł rocznie. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


