
Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. 
 
 
 

 
 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 147) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm w dniu 28 czerwca 2012 r. ustawa o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

oraz niektórych innych: 

- uściśla dotychczasowe uregulowania dotyczące: systemu wspierania ze środków 

publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych (uprawnienia kontrolne Prezesa Zarządu 

PFRON-u) oraz systemu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (uzasadnienie 

projektu ustawy, zawarte w druku sejmowym nr 386, określa zamierzenia projektodawców 

jako uszczelnianie w/w systemów), 

- urealnia wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby 

niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych kosztów płacy (podstawa wyliczania 

dofinansowania do wynagrodzenia pracownika), 

- zwiększa efektywność nadzoru nad realizacją zadań ustawowych oraz doprecyzowuje 

przepisy dotyczące funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy 

chronionej. 

W ramach działań legislacyjnych na rzecz osiągnięcia tych celów wprowadzono 

ponadto przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy 

(odpowiedzialność w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 

Przepisy nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkami w stosunku do przepisów, których okres vacatio legis jest dłuższy – ich wejście w 

życie nastąpi w okresie późniejszym tj. pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

miesiąca lub 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (m. in. zwolnienie z wpłat na PFRON 

przez domy pomocy społecznej i hospicja, zmiany w części dotyczącej usztywnienia 

wymogów ustawy w zakresie warunków nieprzysługiwania miesięcznego dofinansowania do 

wynagrodzeń czy też zwrotu niewykorzystanych środków PEFRON-u). 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw stanowił przedłożenie 

poselskie. Wpłynęło ono do Sejmu 4 kwietna 2012 r. i zostało skierowane do pierwszego 

czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 

23 maja br, a przygotowane przez podkomisję sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję 

14 czerwca br. W stosunku do projektu sprawozdanie zmieniło przepis dotyczący podstawy 

wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika – w obowiązującej ustawie 

przyjęto, że najniższe wynagrodzenie w roku 2012 oznacza minimalne wynagrodzenie za 

pracę obowiązujące w grudniu 2009 r., zaś projekt przewidywał taką wartość odnosząc ją nie 

do całego roku 2012, ale do pierwszego kwartału 2012 r. Sprawozdanie Komisji przesądziło, 

że minimalne wynagrodzenie za pracę z grudnia 2009 r. będzie podstawą wyliczania 

dofinansowania w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r. Tak też ostatecznie przyjął 

Sejm w trzecim czytaniu (art. 3 ustawy nowelizującej).  

Dokonano także uporządkowania przepisów dotyczących form współuczestnictwa 

przy powoływaniu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (opinia Pełnomocnika 

Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, art. 1 pkt 2 w zakresie art. 6a ustawy 

nowelizowanej).  

Odstąpiono od uregulowania projektu zakładającego wejście w życie nowelizacji 

przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 1 kwietnia br. (nowelizacja dotyczy 

składu Polskiej Rady Języka Migowego). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się 26 czerwca br. na 17. posiedzeniu 

Sejmu. Zgłoszono jedną poprawkę – reguluje ona sposób przekazania przez pracodawcę 

wynagrodzenia pracownikowi niepełnosprawnemu (co jest istotne dla spełnienia warunku 

przysługiwania pracodawcom dofinansowania ze środków PFRON-u na wynagrodzenia 

pracownika i należy do przepisów realizujących cel nowelizacji ustawy tj. uszczelnienie 

systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych). Poprawka została rekomendowana 

pozytywnie przez Komisję i przyjęta w trzecim czytaniu przez Sejm (art. 1 pkt 9 lit. a w 

zakresie art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy nowelizowanej).  

Ustawa została przyjęta na 17. posiedzeniu Sejmu 423 głosami za (nikt nie był 

przeciwny, nikt się nie wstrzymał). 
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III. Uwagi  

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.) 

wprowadza do niej zmiany, respektując koncepcję wcześniej przyjętą w uregulowaniach 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), w zakresie przepisów dotyczących ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, i mając na względzie przyjętą wówczas cezurę czasową ustanowioną na 

dzień 1 stycznia 2015 r. 

W uchwalonej przez Sejm nowelizacji zawartej w druku senackim nr 147 zwraca 

uwagę kilka kwestii. 

 

1. W art. 1 pkt 6 lit. c, w zakresie art. 21 ust. 7 wprowadzono prawidłową i zgodną z 

obowiązującym obecnie stanem prawnym nazwę organu (tj. ministra właściwego do spraw 

zdrowia). Przepis zawarty w ust. 7 stanowiąc upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, 

nie zawiera wytycznych do tego aktu. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., czyli już 

pod rządami Konstytucji RP obowiązującej od 17 października 1997 r. Art. 92 ust. 1 

Konstytucji wymaga dla rozporządzeń wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. 

Wyinterpretowanie z innych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rodzajów schorzeń, na które wyraźnie wskazuje art. 21 

ust. 7 nie wydaje się możliwe. Wprawdzie jest dopuszczalne zrekonstruowanie treści 

wytycznych z innych przepisów niż przepis formułujący upoważnienie do wydania 

rozporządzenia, jednak ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych posługuje się pojęciami ogólnymi (jak stopnie niepełnosprawności), a 

rozporządzenie ma wskazywać w sposób skonkretyzowany schorzenia, które uzasadniają 

obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wyraźnie i jednoznacznie 

realizuje to rozporządzenie z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń 

uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz sposobu 

jego obniżania, Dz. U. Nr 124, poz. 820). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego (Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 

Warszawa 2009 , str. 77), jeżeli rekonstrukcja treści wytycznych okaże się niemożliwa, to 

przepis zawierający upoważnienie będzie musiał zostać uznany za wadliwy konstytucyjnie 

(wyroki: K 12/99, K, K 28/98, K 10/99, K 20/99, K 16/99, K 21/00, K 22/03, K 25/04, K 
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55/05). Ponieważ nie wydaje się możliwe zrekonstruowanie wytycznych z innych przepisów 

ustawy, nowelizując przepis art. 21 ust. 7, trzeba uzupełnić go o dodanie wytycznej 

dotyczącej treści aktu. Konsekwencją będzie utrzymanie w mocy obowiązującego 

rozporządzenia, do czasu wydania nowego. 

Propozycja poprawek: 

- w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 7 po wyrazach „sposób jego obniżania” dodaje się 

wyrazy ”, uwzględniając wpływ schorzenia na zdolność do pracy osoby niepełnosprawnej 

oraz potrzebę zapewnienia właściwego wykonywania obowiązków pracowniczych.”, 

- w art. 7 dwukrotnie użyte wyrazy „ art. 34 ust. 9” zastępuje się wyrazami „art. 21 

ust. 7 oraz art. 34 ust. 9”. 

 

Ponadto: 

2. W art. 1 pkt 6 lit. a, w zakresie art. 21 ust. 2b, dokonuje się uporządkowania 

terminologii, dostosowując ją do ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i eliminując pojęcia: 

państwowa i niepaństwowa szkoła wyższa. Art. 252 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym 

stanowi, że istniejące w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 września 2005 r.) państwowe 

 i niepaństwowe szkoły wyższe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i 

niepublicznymi. Jednakże w przypadku wyższych szkół zawodowych (dalsza część 

nowelizowanego ustępu) art. 252 ust. 2 w/w ustawy także przesądził, że stały się one 

uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu ustawy. Pojęcie szkoła wyższa 

funkcjonuje nadal w oznaczaniu szkół, ale stanowi element nazwy istniejącej dotychczas 

uczelni. Nie wydaje się potrzebne zachowanie w art. 21 w ust. 2b ustawy zmienianej 

wskazania wyższych szkół zawodowych, zwłaszcza że w słowniczku ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym wymienia się uczelnię zawodową, jako nieposiadającą prawa do 

nadawania stopnia naukowego doktora (art. 2 pkt 23 tej ustawy), i uczelnię akademicką 

tj. uczelnię, w której przynajmniej jedna jednostka ma prawo do nadawania stopnia 

naukowego doktora (art. 2 pkt 22 tej ustawy), a także inne uczelnie (definiując je poprzez 

nadzorowane przez właściwego ministra). W świetle art. 2 oraz art. 252 Prawa o szkolnictwie 

wyższym można przyjąć, że pojęcie publicznej i niepublicznej uczelni jest na tyle szerokie, że 

obejmuje swoim zakresem dawne szkoły wyższe (zawodowe oraz inne szkoły „wyższego” 

szczebla). Stan prawny od roku 2005 jest pod tym względem jasny, ale jeżeli ustawa ma 

zawierać elementy porządkujące, wydaje się, że jest wskazane także modyfikacja art. 1 w pkt 

6 w lit. a. 
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Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 2b skreśla się wyrazy „wyższych szkół 

zawodowych,”. 

 

3. W art. 1 w pkt 2 w lit. a, w zakresie art. 6a ust.1 zdanie drugie, niefortunne jest 

uczynienie podmiotem gramatycznym zgodę wojewody, podczas gdy powinien to być 

wojewoda. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wojewoda przed wyrażeniem zgody na powołanie powiatowego zespołu zasięga 

opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej 

„Pełnomocnikiem””. 

 

4. W art. 1 w pkt 12 w lit. d, w art. 29 w ust. 3b, zawarto pojęcie ewidencji 

działalności gospodarczej. W ubiegłym roku (od 1 lipca 2011 r.) weszły w życie przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z późn. zm.) w zakresie Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, a więc z uwagi na obowiązujący od roku stan 

prawny należałoby się posługiwać pojęciami aktualnymi. Wprowadzenie poprawki, 

wiązałoby się z koniecznością ujednolicenia treści art. 33 ust. 7 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w części nie 

nowelizowanej, który zawiera analogiczne pojęcie. Z uwagi na związanie Senatu materią 

przyjętej ustawy nowelizującej, proponowanie poprawki stanowiłoby przekroczenie tego 

zakresu. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


