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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(druk nr 828) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy 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.) 

ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, także 

niepełnosprawnych rolników i rolników zobowiązanych do opłacania składek za 

niepełnosprawnego domownika, ubiegających się o refundację z PFRONu składek na 

ubezpieczenie społeczne. W dotychczasowym stanie prawnym warunkiem uzyskania 

refundacji było terminowe opłacenie ich w całości, a nawet krótkie przekroczenie terminu 

pozbawiało możliwości otrzymania refundacji. Nowelizacja pozwala na wyeliminowanie tej 

sytuacji i sankcjonuje niedochowanie terminów określonych w ustawie o systemie 

ubezpieczeń społecznych  i o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie dłuższej jednak niż 

przekraczające 14 dni. Ponadto ustawa wprowadza dla tych samych podmiotów, co wyżej 

wskazane możliwość umorzenia (w całości lub w części), rozłożenia na raty spłat lub 

odroczenia terminu płatności, należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy udzielonej 

w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetek od nienależnie 

pobranych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników  niepełnosprawnych.  

Ustawa pozwala także objąć korzystnym uregulowaniem należności pieniężne dotyczące 

zwrotu środków przyznanych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy nowelizowanej w brzmieniu 

obowiązującym do 31 grudnia 2007 r. i art. 25a ust. 5 w brzmieniu obowiązującym w roku 

2008.  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

W materii objętej nowelizacją wpłynęły do Sejmu dwa projekty – poselski (zawarty 

w druku sejmowym nr 2610) i senacki (druk sejmowy nr 2771). 

Poselski projekt zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpłynął do 

Sejmu 6 czerwca 2014 r.). Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny, które odbyło się 28 sierpnia 2014 r. Stanowisko Rządu do projektu 

poselskiego wpłynęło 29 września 2014 r., Rząd ocenił projekt negatywnie. 

Projekt senacki wpłynął do Sejmu 8 sierpnia 2014 r.. Propozycja zmian w nim 

zawartych dotyczy nowelizacji jedynie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (sejmowy druk 2771). W pierwszym czytaniu (8 

października 2014 r.) projekt rozpatrzyła Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja 

podjęła decyzję o powołaniu podkomisji, która w dalszych pracach uwzględniła oba w/w 

projekty, za wiodący przyjmując projekt senacki.  

Podczas prac podkomisji wniesiono zmiany do art. 1 i art. 3 ustawy nowelizującej. 

Poprawki proponowane przez podkomisję stanowią odejście od przyjętej w projekcie 

senackim formuły: „pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia 

wniosku o refundację składek”, eliminującej dotychczasowy wymóg terminowego opłacenia 

składek w całości (art. 25a w ust. 1 w części wspólnej ustawy nowelizowanej) i pozostawiają 

dotychczasowe brzmienie części wspólnej tego artykułu i ustępu, usuwając jednak wymóg 

„terminowego” opłacenia składek w całości. Dodano przy tym w art. 25a nowy ust. 4, 

w którym doprecyzowuje się dopuszczalny terminu uchybienia w opłaceniu składki.  

Posłowie uznali, że jeżeli granica przekroczenia terminu opłaty dla pracodawcy wynosi 

14 dni, należy zastosować analogię wobec osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność 

gospodarczą. Uznano też, że należy zmienić brzmienie art. 3 tj. wprowadzić późniejsze 

wejście w życie (z dniem 1 października) art. 1 pkt 1 i 2 ustawy nowelizującej.  

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaakceptowała brzmienie projektu proponowane 

przez podkomisję, przyjmując sprawozdanie zawarte w druku sejmowym nr 3083. 

W  sprawozdaniu przedstawiono wniosek mniejszości dotyczący wejścia w życie art. 1 pkt 1 

i 2 ustawy nowelizowanej z dniem 1 czerwca 2015 r. 
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Drugie czytanie projektu odbyło się podczas 86. posiedzenia Sejmu w dniu 6 lutego  

2015 r., po czym, wobec niezgłoszenia poprawek, przystąpiono do trzeciego czytania.  

Wniosek mniejszości został odrzucony. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciwny, przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi  

W związku ze zmianą (w stosunku do projektu senackiego) art. 3, który w brzmieniu 

przyjętym przez Sejm stanowi o niejednakowym terminie wejścia w życie przepisów, 

powstaje pytanie, czy nie należałoby ustanowić jednego terminu – bardziej odległego 

z dwóch zawartych w art. 3 ustawy (tj. z dniem 1 października 2015 r.)? Zapewni to nie tylko 

odpowiednie vacatio legis dla przygotowania systemu informatycznego (co było intencją 

ustawodawcy), lecz także będzie zgodne z Zasadami techniki prawodawczej, które 

w  § 44 w ust. 1 stanowią, że ustawa powinna wchodzić w życie w jednym terminie oraz że 

nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy.   

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


