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W związku z przekazanym przy piśmie znak: GMS-WP-173-1~8/14 z dnia 18 lipca br. 

poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (druk 2617), proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Z dniem l stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 
z późn. zm.), wprowadzające zasadnicze zmiany 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.), dotyczące przekształcenia Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz, działający jako państwowy 
fundusz celowy traci osobowość prawną i staje się wyodrębnionym rachunkiem bankowym, 
natomiast Biuro Funduszu, obsługujące działania Funduszu, staje się Biurem Obsługi 

Funduszu funkcjonującym w formie jednostki budżetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Celem poselskiego projektu jest wydłużenie okresu vacatio legis dla art. 33 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych o 5 lat, 
tj. do 31 grudnia 2019 r. Stosownie do art. 33 ww. ustawy, który wprowadza z dniem 
l stycznia 2015 r. zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i.społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, m.in. część zadań dotychczas realizowanych przez Prezesa Zarządu 
Funduszu będzie wykonywał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Zdaniem wnioskodawców, utrata z dniem l stycznia 2015 r. osobowości prawnej 
Funduszu, może doprowadzić do niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia 
osób niepełnosprawnych, zarówno od strony organizacyjnej jak i społecznej. Ponadto 
Fundusz utraci wszelką zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynn<~ści prawnych 
np. wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń, co w konsekwencji zakłóci funkcjonowanie 
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wejście w życie przepisów ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadzi także dodatkowe koszty 
związane ze zmianą systemu przy spadku jego efektywności, co wydaje się stać w konflikcie 
z zasadami racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. 
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W moJeJ ocenie, pozostawienie osobowości prawnej Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewni ciągłość wykonywania zadań publicznych 
przez Fundusz, który efektywnie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, ułatwiając tym samym pełny 
i skuteczny udział osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach społecznego 
funkcjonowania. 

Należy jednakże zauważyć, że zaproponowane w projekcie zmiany mają charakter 
tymczasowy, a co za tym idzie nie pozwalają na utrzymanie stabilnego i silnego systemu 
zarządzania środkami Funduszu. Ponadto, zaproponowana w projekcie zmiana art. 33 ustawy 
-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wydaje się niewystarczająca, aby 
Fundusz zachował osobowość prawną. Należałoby jednocześnie dokonać zmian innych 
przepisów ww. ustawy, m.in. art. 91, art. 98, art. 119 i art. 123, które określają sytuację 
prawną Funduszu. 

W mojej ocenie, z uwagi na doraźny charakter proponowanych zmian, przedstawiony 
projekt ustawy nie pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu wskazanego w uzasadnieniu 
do tego projektu. 

Jednocześnie pragnę wskazać, że przedmiotowa opinia, wyrażona w trybie art. 34 
ust. 6 pkt l ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych nie zastępuje stanowiska Rady Ministrów. 
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