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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VII kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH 

I LEŚNICTWA  

ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (druk nr 539). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 28 czerwca 2012 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 
Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Polityki 
Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 
projektu ustawy na posiedzeniach w dniach  11 października oraz 21 listopada 2012 r. 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. 
 

Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 

 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 

Przewodniczący Komisji  
Ochrony Środowiska, Zasobów  

Naturalnych i Leśnictwa 
 
 

/-/ Stanisław Żelichowski 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Magdalena Kochan 
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Projekt 
USTAWA  

z dnia …………. 2012 r. 
 

o zmianie ustawy  o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.1)) w art. 15 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem 
miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych 
na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania 
ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 
pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.2))”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.3)) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:  
1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich 

otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymia-
ru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych 
oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykony-
wania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjal-
nych; 

2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody; 
3) na plaże i kąpieliska.”. 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, 
Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 986.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 986.  



Liczba stron :  2     Data :   2012-11-26      Nazwa pliku :   151-6.NK  2 
VII kadencja/druk nr 539 

 

 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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