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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 710) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa utrzymuje dotychczasowy stan prawny dotyczący statusu i organizacji 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), od 1 stycznia 2010 

r. weszły w życie istotne zmiany w finansach publicznych, które m. in. dotyczyły także 

państwowych funduszy celowych. W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (art. 29 tej ustawy) państwowy fundusz celowy nie posiada 

osobowości prawnej i stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister 

wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie. Wejście 

w życie zmian w stosunku do PFRON-u, w dotychczasowym stanie prawnym – państwowego 

funduszu celowego, posiadającego osobowość prawną, dostosowujące do uregulowań w/w 

ustaw, było przewidziane początkowo na dzień 1 stycznia 2012 r., potem okres vacatio legis 

w tym zakresie wydłużono do 1 stycznia 2015 r. Obecna zmiana przyjęta przez Sejm 

29 sierpnia 2014 r. jednoznacznie przesądza o wyłączeniu PFRON-u spod zasad przyjętych 

wcześniej i pozostawieniu go w dotychczasowej strukturze organizacyjno-prawnej, 

(wyłączenie stosowania do Funduszu art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Podstawą prac legislacyjnych był poselski projekt ustawy (druk sejmowy nr 2616), 

wniesiony do Sejmu 11 lipca 2014 r. Tego samego dnia do Sejmu wpłynął poselski projekt 

(druk sejmowy nr 2017), który także dotyczy statusu organizacyjno–prawnego PFRON-u, 

przewidując przedłużenie okresu vacatio legis zmiany jego obecnego statusu i zachowanie 

osobowości prawnej do roku 2020. 

Oba projekty zostały skierowane do pierwszego czytania na 72. posiedzeniu Sejmu, 

które odbyło się 25 lipca br. Następnie projekty zostały przekazane do rozpatrzenia przez 

Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. W pracach legislacyjnych za wiodący uznano projekt 

zawarty w druku nr 2616.  

W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję (druk sejmowy nr 2692) przyjęto 

projekt w brzmieniu zgodnym z drukiem nr 2616, dokonując jednej zmiany wynikającej 

z techniki legislacyjnej, a także zmieniono termin wejścia w życie – na 14 dni od dnia 

ogłoszenia (projekt zakładał, że nastąpi to z dniem 1 stycznia 2015 r.).  

Drugie czytanie przeprowadzono na 73. posiedzeniu Sejmu. W debacie nie zgłoszono 

poprawek, a projekt nie wzbudzał kontrowersji. Na tym samym posiedzeniu Sejmu, 

przystąpiono do trzeciego czytania.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 osób, nikt nie był przeciwny, wstrzymały się 

2 osoby. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


