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W nawiązaniu do pisma z dnia 18 lipca 2014 r., nr GMS-WP-173-157/14, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych, przekazanego Prokuratorowi 

Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie 

informuję, że nie wnoszę uwag do projektu w zakresie odnoszącym się do obszaru 

działania i zadań prokuratury. 
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W ~u z przekazanym przy piśmie znak: GMS-WP-173-157114 z dnia 18lipca br. 

poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 2616), proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Z dniem l stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r.- Przepisywprowadzające ustawę o finansachpublicznych (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 zachowanie osobowości prawnej Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako funduszu celowego. Zaproponowane 
rozwiązanie pozwoli, zdaniem projektodawców, na utrzymanie stabilnego i silnego systemu 
zarządzania środkami Funduszu, podlegającego społecznej kontroli, co jest możliwe przy 
zachowaniu osobowości prawnej Funduszu i jego organów, tj. Zarządu Funduszu i Rady 
Nadzorczej. 

W art. l zaproponowano, aby Fundusz stał się funduszem celowym w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 

zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy art. 29 ust. 3 i 4 tej ustawy. Przyjęcie 
proponowanej zmiany oznacza, że Fundusz będzie funkcjonował jako fundusz celowy 
posiadający osobowość prawną i niebędący jednocześnie wyodrębnionym rachunkiem 
bankowym. 
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Ze względu na konieczność zapewnienia efektywności wydatkowania środków 

publicznych, a także konieczność utrzymania ciągłości wykonywania zadań publicznych 
przez Fundusz, pozytywnie oceniam zaproponowane zmiany. Fundusz, który 
w dotychczasowej formie prawnej, wypracował w ciągu ostatnich lat standardy i wysoką 
jakość organizacji pracy, 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. 
W art. 2 poselskiego projektu zaproponowano dodanie w art. 17 w ust. l ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 ropodatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, 
poz. 397, z późn. zm.) przepisu, na podstawie którego, dochody Funduszu, w części 

przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, będą wolne 
od podatku. W obecnym stanie prawnym, Fundusz korzysta już ze zwolnienia podatkowego 
na mocy art. 91 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych, jednakże takie rozwiązanie ma charakter przejściowy. W przypadku 
pozostawienia osobowości prawnej Funduszu, proponowana w art. 2 poselskiego projektu 
regulacja, wydaje się zasadna. 

W art. 3 proponuje się zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Projektowane zmiany mające na celu 
uchylenie przepisów ww. ustawy w zakresie dotyczącym przekształcenia Funduszu 
w państwowy fundusz celowy nieposiadający osobowości prawnej, mają charakter 
porządkowy. 

Reasumując, przedmiotowy projekt oceniam pozytywnie, ponieważ zachowanie 
Funduszu w obecnej formie organizacyjnej gwarantuje niezakłóconą i efektywną realizację 
ważnych zadań publicznych, pozostającą jednocześnie pod kontrolą społeczną zapewnianą 
przez Radę Nadzorczą tego Funduszu. 

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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