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Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia odłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy (druk sejmowy nr 539).  

Projekt ustawy był przedmiotem prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Komisje przyjęły sprawozdanie w dniu 21 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 549). 

Wniesione poprawki miały charakter redakcyjny poprawiający jakość ustawy. Ponadto 

rozszerzono zakres nowelizacji w zakresie dotyczącym art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzając 

uregulowanie dotyczące wstępu osób niepełnosprawnych z psem asystującym na plaże 

i kąpieliska. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 28. posiedzeniu Sejmu w dniu 

5 grudnia 2012 r. Wobec braku poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 28. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 grudnia 

2012 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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