
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej 

Data posiedzenia:  29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 190 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Mieczysław Augustyn.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 

senacki nr 1081, druki sejmowe nr 3845, 3866 i 3866-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: - senatorowie członkowie komisji: Anna Aksamit, Mieczysław 

Augustyn, Robert Dowhan, Stanisław Kogut, Waldemar Kraska, 

Jan Filip Libicki, Robert Mamątow, Jan Michalski, Andrzej 

Pająk, 

 

 
goście, m.in.: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. osób 

niepełnosprawnych Jarosław Duda ze współpracownikami, 

 zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych Alina Wojtowicz-Pomierna, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

 zastępca prezesa zarządu Janusz Wesołowski ze 

współpracownikami, 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” 

w Jaśle: 

 pełnomocnik Marek Stec, 

 prawnik Tomasz Żółkoś, 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Sławomir Piechota, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski. 

  

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę, która była przedłożeniem poselskim, omówili poseł sprawozdawca Sławomir 

Piechota oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław 

Duda. Podstawowym celem ustawy, jak stwierdził poseł sprawozdawca, jest 

zapobieżenie zmniejszaniu się dochodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, w których ubytek jest następstwem nadużywania systemu ulg we 

wpłatach pracodawców na fundusz. Minister J. Duda podkreślił, że nowelizacja 

zapewni płynne i zbilansowane działania funduszu. Mówcy rekomendowali przyjęcie 
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ustawy bez poprawek. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił kilka uwag dotyczących m.in. 

wymogów uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wątpliwości w sprawie 

przepisów dotyczące legitymacji rozwiali poseł S. Piechota i A. Wojtowicz-Pomierna 

z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Dyskusję zdominowała kwestia zbyt długiego vacatio legis, w następstwie czego – 

zdaniem przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych – obecne nadużycia 

w korzystaniu z ulg na PFRON będą powiększały deficyt funduszu i przyczynią się do 

utraty miejsc pracy i upadku firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Zdaniem S. Piechoty i J. Dudy przepisy ustawy nie potwierdzają tych obaw. 

Senator Jan Filip Libicki zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który 

w wyniku głosowania został przyjęty przez większość obecnych senatorów. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Filipa Libickiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1081 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


