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             Szanowna Pani Marszałek ! 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek podjętą przez Senat na 
60 posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 
Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Jana 

Filipa Libickiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Bogdan Borusewicz 

 
 



 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie upoważnia senatora Jana Filipa Libickiego do reprezentowania Senatu  

w pracach nad projektem. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Art. 1. 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.1)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25a w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku 

o refundację składek.”; 

2) w art. 25c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do niepełnosprawnego rolnika lub 

rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym 

że rolnik składa wniosek o wypłatę refundacji składek w miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym dokonał zapłaty składek za dany kwartał.”; 

3) w art. 49f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do: 

1) należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych osobie 

niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub niepełnosprawnemu 

rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 

niepełnosprawnego domownika na podstawie art. 25a; 

2) odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a.”.  

Art. 2. Przepisy art. 49f ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się 

odpowiednio do należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych na 

podstawie: 

1) art. 25 ust. 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2007 r.; 

2) art. 25a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. 
                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, 

Nr 209, poz. 1243 i 1244 oraz Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 
i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598 i 877. 
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Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Celem projektowanej ustawy jest doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o rehabilitacji”.  

Projektowana ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób 

niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników, 

rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, a także 

pracodawców osób niepełnosprawnych. 

W art. 1 w pkt 1 proponuje się zmianę obowiązującego przepisu 25a ustawy 

o rehabilitacji w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne wykonujące działalność 

gospodarczą mogły ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne pod 

warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego 

składki dotyczą, a nie jak dotychczas – po ich terminowym opłaceniu w całości. Obecnie 

nawet minimalne opóźnienie powoduje utratę możliwości uzyskania refundacji składek.  

Obowiązujący przepis jest zbyt restrykcyjny w kontekście uprawnień, jakie posiadają 

pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych. W ich przypadku, koszty płacy (w tym obowiązkowe składki na 

ubezpieczenia społeczne) poniesione z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni w stosunku do 

obowiązujących terminów, nie powodują utraty uprawnienia do otrzymania dofinansowania 

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.  

Zmiana zaproponowana w art 1 w pkt 2 stanowi konsekwencję powyższej propozycji. 

Projektowana zmiana w art. 1 w pkt 3 odnosi się do art. 49f ustawy o rehabilitacji 

i odpowiedniego stosowania art. 49f ust. 1 i 2 w stosunku do należności pieniężnych 

dotyczących zwrotu pomocy udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne. Celem zmiany jest umożliwienie umarzania, w części lub w całości, należności 

pieniężnych, rozkładanie na raty spłaty tych należności lub odraczanie terminu ich płatności.  

Dotychczasowe przepisy umożliwiają, na wniosek dłużnika lub strony umowy, 

umarzanie w części lub w całości, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności 

jedynie tych należności pieniężnych, które mają charakter cywilnoprawny. Przepisy te nie 
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mają zastosowania do należności pieniężnych dotyczących zwrotów pomocy przyznanej na 

podstawie art. 25a ustawy o rehabilitacji. 

W art. 3 proponuje się, aby ustawa weszła w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca 

następującego po miesiącu ogłoszenia, co zapewni odpowiedni okres vacatio legis oraz 

umożliwi jej stosowanie za całe okresy, za które refundacja przysługuje. 

Projekt został przesłany do zaopiniowania następującym podmiotom: Ministrowi 

Finansów, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Sądowi Najwyższemu, Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie 

Radców Prawnych, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Krajowej Izbie 

Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Polskiemu Forum Osób Niepełnosprawnych, Organizacji 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, NSZZ „Solidarność”, Związkowi Rzemiosła 

Polskiego, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcom Rzeczypospolitej 

Polskiej, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Krajowemu Związkowi 

Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a także 

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.  

W imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowisko przedstawił Pełnomocnik do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych, który ocenił projekt pozytywnie, wskazując jednocześnie 

na potrzebę dokonania uściślenia dotyczącego art. 25 i art. 25a, na podstawie których 

finansowano lub refundowano składki na ubezpieczenia społeczne nie tylko grupom osób 

obecnie korzystającym z refundacji, lecz także pracodawcom osób niepełnosprawnych. 

Pełnomocnik zwrócił uwagę także na należności pieniężne na podstawie art. 25 ust. 3b 

ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz art. 25a 

ust. 5 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008. Powyższe wskazanie znalazło 

odzwierciedlenie w poprawce do art. 1 pkt 3 i art. 2 projektu, przyjętego na posiedzeniu 

połączonych senackich Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. 

Komisje doprecyzowały uregulowanie kręgu osób korzystających z refundacji obecnie oraz 

umożliwiły umarzanie w części lub w całości, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu 

płatności odsetek od nienależnie pobranych kwot na podstawie art. 26a (dofinansowanie do 
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wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych). Zmiana ta umożliwi, w uzasadnionych 

przypadkach,  złagodzenie obowiązku zwrotu środków.  

W stanowisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie zgłoszono uwag, 

podnosząc przy tym, że proponowane uregulowania są korzystne dla rolników.  

W opinii Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zwrócono uwagę na uregulowanie 

art. 26 ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, wskazując na brak analogii w zakresie uchybienia 

terminowego opłacania składek przez niepełnosprawnego wykonującego działalność 

gospodarczą, a 14-dniowym terminem na ponoszenie kosztów płacy przez pracodawcę. 

Należy jednak zauważyć, że uregulowania projektu idą w innym kierunku. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił 

stanowisko, w którym nie zgłasza uwag do projektu. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgłosił uwag do projektu, stwierdzając 

jednocześnie, że projekt nie rodzi skutków finansowych dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Poparcie dla projektu przedstawił Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

Pozostałe podmioty nie wypowiedziały się na temat projektu. 

Po zakończeniu procedury pierwszego czytania wpłynęła opinia Ministra Finansów, 

w której zawarł zastrzeżenia w stosunku do projektu: że nie sprzyja on dyscyplinowaniu 

płatników składek na ubezpieczenia społeczne i może powodować skutki finansowe dla 

PFRON i budżetu państwa – zmniejszenie dochodów w razie umorzenia należności. Minister 

powołuje się także na rekomendacje Rady Unii Europejskiej z grudnia 2013 r., dotyczące 

Procedury Nadmiernego Deficytu (EDP), zgodnie z którymi Polska ma ograniczyć deficyt 

sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2,8 % PKB w roku 2015, podnosząc, że 

działania legislacyjne powinny być spójne z uwarunkowaniami polityki fiskalnej, szczególnie 

z EDP i regułą wydatkową, ograniczającą wzrost wydatków publicznych (pomocniczo 

obowiązującą już w 2014 r.). Minister Finansów w swoim stanowisku wyraził obawę, że 

projekt może ograniczyć możliwości finansowania innych zadań PFRON-u na rzecz 

niepełnosprawnych. Ponadto nie uznał za wyczerpujące informacji dotyczących skutków 

finansowych wejścia w życie projektowanych przepisów i możliwości finansowania skutków 

finansowych w 2014 r., a także wskazał na brak odniesienia się Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej do wpływu proponowanych zmian na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
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państwa, oraz niedokonanie analizy możliwości finansowania skutków finansowych w roku 

bieżącym i latach następnych, co leży w zakresie właściwości Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Ustawa powoduje skutki dla sektora finansów publicznych w ramach Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie informacji uzyskanych 

podczas posiedzenia wskazanych wyżej komisji senackich szacuje się, iż ustawą zostanie 

objętych ok. 250 osób, koszt z tym związany wyniesie ok. 500 tys. zł. W opinii Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w przyszłości można się liczyć z tym, że przyjęte uregulowanie 

mogłoby rodzić skutki finansowe na poziomie ok. 115 tys. zł rocznie. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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EwaKopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przedstawiciel wnioskodawcy: 
senator Jan Filip Libicki) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraż zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.; dalej: ustawa). 
Projektowane zmiany dotyczą refundacji przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonych składek ubezpieczeniowych 
na rzecz osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą lub 
niepełnosprawnych rolników, bądź rolników zobowiązanych do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika. Warunkiem dokonania wskazanej 
refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości przez osobę ubiegającą 
się o ich zwrot. W nowelizacji doprecyzowano ten warunek poprzez dodanie 
sformułowania, iż opłacenie składek w całości powinno nastąpić przed dniem 
złożenia wniosku o refundację składek (zmieniany art. 25a ust. l ustawy). 
Ponadto, w projekcie przewidziano m.in. rozszerzenie zastosowania art. 49f 
ust. l i 2 ustawy, dotyczącego możliwości umorzenia (w całości lub w części), 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, wobec: 

a) należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych 
osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub 
niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika (nowy ust. 3a pkt l w art. 49f 
ustawy); 

b) odsetek od nienależnie pobranych kwot dofmansowania 
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (nowy ust. 3a pkt 2 wart. 
49fustawy); 



c) należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych 
osobie niepełnosprawnej, podejmującej po raz pierwszy działalność 
gospodarczą, jeżeli otrzymała je na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. (art. 2 pkt l 
nowelizacji); 

d) należności pieniężnych dotyczących zwrotu środków przyznanych 
osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą lub 
niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika, jeżeli otrzymały je na podstawie 
art. 25a ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. (art. 2 pkt l 
nowelizacji); 

Proponowana ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia drugiego 
miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa· 
Unii Europejskiej 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest objęty prawem 
Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

r!!c~~L.c 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust 3 regulaminu Sejmu - czy 
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przedstawiciel 
wnioskodawcy: senator Jan Filip Libicki) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę przepisów 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, ze zm.; dalej: ustawa). 
Projektowane zmiany dotyczą refundacji przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określonych składek ubezpieczeniowych 
na rzecz osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą lub 
niepełnosprawnych rolników, bądź rolników zobowiązanych do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

c)yJJp~ 
Lech Czapla 



SZEF KANCELARII SENATU 

Ewa Polkowska 

S.ll-10<-toA -2~ j;1fvJ 
Warszawa, dnia 1'L sierpnia 2014 r. 

Szanowny Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W= ~an~~jm~~~;h~z Senat na 60. posiedzeniu uchwały 
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wraz 

z projektem tej ustawy), pragnę przekazać Panu .Ministrowi stanowiska podmiotów 

zewnętrznych przesłane do Senatu w toku postępowania zmierzającego do wypracowania 

przedmiotowego projektu ustawy. 

Stanowiska w sprawie projektu ustawy przedstawiły następujące podmioty: 

l) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

2) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

4) Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

5) Naczelny Sąd Administracyjny, 

6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

7) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

8) Minister Finansów. 

') , ( 

L . r ~u .,W.. Ul-t 

wz. Szefa Kancelarii Senatu 



PREZES 
. KASY flłOLN.ICZ.EGO 

USEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

OP-023./47/14 

Wam:awa. dnia S> lipca 2014r~ 

Pan 
p:..o.tr 17: . ... ;;...1.;.1 ... .w .c;.A$'\l.cu:~ 

P~wodniezący 

KomiSji U$tawodą\VCZej 
SenatRz.eezypospól~ Po1sldej 

()dpowładająQ na pismo .Pana ~dnicąeego z dnia l3 ~. 2014r. ma1c: BfSil'tJ• 
03416Sl/2S/1Ą d(rtyc• proJ~ uStąWy o tJ.Ułanie ąste.wy ą rehabUłtaeji ?JlWodOWCJ 
i społ~~ej om zatrudnianiu osób ~waycb, ~ Rolnicze!Q t.JbeZt)ieezenia 
infotlllUJ~ .tę· nię :2łilasla tt'w$8 do wW• ptój~~ ~miot r~~ji ww. ~Jddu nie. ma 

~·na realitację zapisów ustawy z dni~.~ grudnia 19.90r. o ubeZpieczeniu społe~ym 
rolnil«Jw. Zj)~e z ząpi$.Ullł pro.je~wanej ~ piepełnasprawny rolnik ·tub rolnik 

zobowię2:8ny do opłacania $ktad0k za mepiiinó~wp,ego ro)Ąil(a ~- ubl~ się 

o reĄ-mdację sk.łacfek na ube2:pi~2:enie $p0łeczne clopłero po ich opłaceniu, _poprzez złożenie 

wniOsku b~mcnuo do Pf'RON. 
Uan.iąm Kasy p~nowane w proJekcie rozWiązania są ~ 41t róhlików, bówięni 

. . 

umoiliWią k~-c ~ refl.Jn4acji ~ 1.1bęi~ym,. któl'ey opłacą składkę 

po terminie płatnOści. 

W świetle dptych~s ol)QWięzujących przepisów w tym ~ie z refundacji Składek na 

ubezpiecżeilie sp<>łeczne rohlików tealizC>wancj przei PFRON w 2013 r. skorzystało 

2.9()8 u~ieczonrch. Pr.zyjmując obowiązującą w 2013r~ wysolroSć rocznej. jednostkoWej 



sldadld na flltidusz Emerytal:nQ .. Rentowy w k\Voqie 996 zł (kwartalnie .. 249 zł) szacunkowa 

kwota rocznej skłildki dla ośób spta.WUjęC~ ()piekę nad niepehlospraWt1ymi rohtikami 
. . 

i dąmo\\111ikami stanowiła 2~896,368 zł. 

Równietwroku bieżącym PFRON refłmdą.Je niepełnosprawnemu rolnikowi lub roh:łłkowl 

~bowlązanemu do opłaeania składek za niepełnOł.prawnego domownika składld na 

u~~ społeczno rolnik6\V. Składka micsi"'tna za każdego ubezpieczoneso wynosi 

l O %emerytury podstawowej f óo stanOWi 252 :tl kWWlnie (mfesięcmie 84 zł). 
Netomiast Kasa nie posiada infortlUłpji ilu ubezpieczonych niepełnosprawnych ubiegąjących 

się o refundację opłaciło składk~ po terminie. 

2. 



flit '7#J/4r 
PROKURA: .. TORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA . . . . . .. •' ... 

Głó.wny Vr2:ą.d Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

Ul. Ho%2 76/78 • 00~682 WlttS:tawa 
tel:: (+48) 022 392-31·17; {ax: (+48} 022 392-31·20 

KR*51-299/14/KBU 
W ;tos:Y{f14 

.. ~.prokumtotia.gov.pl 
e-;mnil: ·JrnnWapa@pzokuworla,gm'4U 

·warsza~ 2014.07. o,_ 

W odpowiedzi na.pismo z dnia 13.06.2014-t., ~ BP~/KU-()34}651/2()/14, dotycz,ce 
zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o reh~ilitaCji ~awodowej i społedinej 
ora-Z ząttudnianiu osób niep~nospt;awnych (dntk $enadd nr 651), up;ttejmie mfottnuję. iź 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa do pttedłozonego ptojektu ~głasza następujące uwagi: 

1. W\tpiiWoścl budzi propozycja ~ ut 2$a ust. 1 oru .m.· 25 ust. 2 mlaJJtl t dw 27 sillpttia 
199.7 r. o reiKJ~ t(lfliQdoweji .. ~ lf4t ~dńifinlu.f!tóft ~Jtzo.rpralwuib, ZWłtnej dąlej: 
.JU!(IJII(;l. t .dnifl·.·27 netpnia 1997 r.~~ polegająca na wnC>źliwieniu składania \'lll'1iosków o wypłatę 
tefilndaeji składek na ub~pieczenia. społeczne .Za dany miesiąc pod warunkiem opłac~nia ·tych 
składek w cllłaś<:i ptzed dniem ~ł~~ wcioS}ru •. Zgodnie z doiychc:ta:sowym ·brzmieniem tych 
ptt.f.p.łsów PMi!tWO'ł\'Y F'~e.d~lS~ Rchabilltncji Os6b Niepcłnósl?r~wtiyt:,h, ~W~.ll}'' dalt;; 
,,Pi~if4«~ł~ tefunch.Jję składki na ubezpiec:~:enie pod ·wa:tunkiem tęnninqwego opłacenia ich 'w 
całości, Mtomiast niepełnosptawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacenia składek za 
fliepełnospmwP.egó dorno'Wtl.ika składa wtliQsek o '*fpłatę refundacji składek w m.ies~t 
oastępujf\cym po miesiącu, w którym tetm.inowo dokonał zapłaty składek za darty ,kwartał. · 
W ~ntekście pr<>jektowanych zmian ~IiWośd h\ldzi infot.tnacja zawarta w akapicie ~ecittt 
na, str. 1 uzasadnienia projektu; ze -ng!ędu na odniesienie tych ztnian do uprawnień, jakie 
posia<Jaj, pracodawcy ko~stający z · · dbfinansoWania do wynagrodzeń · pracowników 
~ełnosp1:aWt1ych. Zgodnie z a:tt 26a ust~ 1a t pkt .3 ustawy z dnia 27 sierpllia 1997 r. .1. 

~JhtJJiilihifi !(.rJ11fOc/QIP1fi spbłBC!J!Iej OfrlZ !(_atrfłdniaiJiH. otób nicp/tir/prawf!YdJ mieSięcZne dqfinari.Sowarrlc' 
do ~()d~tlia pracownika oiepełnosprawnego nie przysługuje! Jeżeli miesięczne koszty 
płacy zostały . poniesione przez pracodąwcę z tichybienie.m tettnirtówł wy®j~qch ~: 
odtębnych przepisów, p~ek.taczającym 14 dni. Zwrócić jednak naJeży u~gę, iZ projektowane 
~isy :zmieniajttce ustaw~ t dnia 27 sierpllia 1997 r. nie zawierają aiialogicznego co do treści 



jak 26a ust 1a 1 pkt 3. pnepisl.l, który stat~owiłhy, ·ię Fundus~ nie tefurtduje składek, o których 
ntowa w art. 25a ust. 1 i ru:t. 25c ust. 2 tej ustawy, jeZeli składki te zostały zapłacone z 
uchybieruem terminów~ Wynikających z odrębnych przepisow, pl,'ZekraczaJącym 1~ dni. Ty111 
samym . zasadne wydaje się· doprecyzowanie pttepis6w :;:mienianej ustawy o taką tegulacj ę 

_ p.ta.\VfUb poprzez dodanie w części wspólnej na· końcu ust. 1 w art. 25a ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. po wytazie: .,sklar.lek" wyrazów: ,.nit pó~i#j iriz w lmNinie 14 dni po upiJwie terminów 
1J(JIIikt!/4gćh t Ot/rfbitjchptzij>itówn. 

2. W p.rojektowanyru ust. 3a dodaW'atlyril do lUt. 49f NffawJ ( tlnia 27 sitltpma 1997 r. om w art. 2 
projektu wYtaz: t!®t)lc.z~t:h"naleiałoby zastąpić wyr~ami: ~,z !Jitiltl'~ 

Ottęglujaj 

l) 11.dresat""' 1 egz •• 
2) a/a -l egz. 



zus P:;;E~/1/'f , .. 
ZAKŁADU UBEZPIECZBN SPOtrECZ.NYCH 

. 991 ł00/02Jo-84120 14/ŁJ 
UNP: 2014~59007 

Warszawa. dnia f lipca 2014 r . 

Pan 
Plotr Zimdarsld 
Pn.ewodtdcZący Kąmi.sji Ustawodawnej 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

CiQ~~ ~:a-OM"oa.t..,, ~t t.<,, 
Qprzej~ę.ińfonnuję~ ~~z punl<.tu wi~ą ~kęnawo)' przepisów- nie ~~111 

uwag tło projektu UStt:IW)J o ~tani~ ustawy o r~kaP,flitacji zawotjowej i społec~nej oraz 

zatrtJdńlanfu osób niepełnosprtiWny&ń, nadeshmegO. priy piSnli~ ż dnia 13 czerw<ia 2014 t.~ 

t.nak; BP:&!K.Uo.Q'a,4t6S l/2/14. J~~ pragnę .zti~wążyć, żę p~~ do opinii projekt 

nie rodzi skUtków filiansoWych dla .F.\tnduszu 'Ub~pieczen Społecmych. 



MINISTERSTWO 
PRACY l POLITYKJ SPOLECZNEJ 

SHKR.B1'ARZ STANU 

PfiLNOMOCNIK RZP,tlt.J 
DOSPRAW OS6ti NfEPEJ,NOSPRAWNYCJI 

Jarcifław Duda 

BON-1.-0702.., 7-2-LK/20 14 

WarszaWĄ. dn. /Y1. ~lj.. • 2014 r. 

Pa1ł PiotrZi~tarski 

Pn:ewodukząey Komllji Ustawodawczej 
Suatu ~pbiJtej Pol$kiej .. 

Odpow~p:;: ~~ ~~Ą';, ~PSII't:~~~/~~ ~ 
Departament Pra,wny przy pł$mie z drlią 17 ~lO 14 r. (OP .. H..0702'-'S5-PJ/l4) infonnuję, że: 

Zmiany zawarte w art. ł pkt t i 2 projłktu ustawy <> zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i s}'9łec~ejoraz zatrudnianiu oS()b ni~pt'łiWńych (dfi,ik ~r 6$ IJ na~ ~~ ~ie, 
Refundowanie składek poniesionych pt?.ed. <miern .zto~ia wniosku o ręńmdację pozwoii 
na pe\Vniej~ weryfikację faktycznego poniesienia $ł<hidek w całości przed WyJ>Jaoeniem refundacji~ 
o której mówa wart. 25n ustawy z dnia 27 sierpnia l99T r. o i'Cłlabifitacji i'.a\Vódowej i ąpote<:znej oraz 
zatrudnianiu osób ttiepęłnospmwnyoh(Dz. u. z201 ł r. Nr J27.poz. 72t •. z pótn. zm.) .. 

Projekt zakłada Wprowadzenie nowugo typu postępowania dotyczącego złagOdzenia wykollania 
obowiązków dot;YCqcyth M?faty do PFR.ON srodkow z tytu.łu uzyskanej refundacji. skła(fel<., 

na ubezp-nia społeczne. Przeprowadzona p~ PFRON amdi:za wydanyo:l1 rozstrzygnięć obejmuje 
1.5 rołt,u,. tj. ~013 ook oraz l i n kwąttJłzOI4 tók:lł. ~iedy.to wycłano 271 decy2iJi n~jących zwrot 
środków Wy.płaconych {)1ułem refundacji skł~ w anaJ.ógicznych przypadkach ~ ogólną kwotę 
około 51(;· tys-. zł. Zakładąjąc, tę samą częstotliwość zachowań obecnie uznawanych 
za niepmwidłQwośCi w apła®nhi składek oraz mając na uwa,dze to ~ w)lłącznię nietertriinowe 
opłacanie składek stanowi-lo podstaw~ do wydania około 30% dec~i nakazujących zwrot refundacji 
-w przyszłości mozoa liczyć się z tym, że_ przyjęcie wspomnianego rozwiązania oorocznie rodziłoby 
skutki finansówe na w.~iomie ok:oł(.) 11 S tys. zł. Nalc:ży jednnk zauwąfyć~ że częstótliwośc 

nieterminowego opłąC~Uia składek może ewoluować, zat resort pracy ani PFRON nie dysponują. 
lnstrufl'l.entiuni analitycznymi pozwidają.cymi na ptogno:rowanie zmiany zachowań wnioskodawców 
w ptżędmi()tp~lfl zakresie. 

Zmiany określone w art~ l pkt 3 i art. 2 projektu są pozytywne, jednak wymagają 
dOPJWYZOWania. 



W projektowanych prtepiSłlch powołano ogQ)nie art 25 i 25a tlstawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osbb niepełnosprawnych. NaJeży jednak wskazać. że na podstawie tych 
prr.eplsów fimmsOWar!O łub refundowano $kładki na ubezpieczenia społeczne nie tylko gruponi osób 
obecnie koreystąiącym z refundacji ale również ,mwodaweom osób niepełnosprawny ch. 

Dlatego niezbędne wydaje się wyratne kręgu osób obecnie korzystających z refundacji. tO nalety 
to wyrażnie doprecyzować. Postanowienia ait l pkt 3 i art. 2 prpjektu ml'głyby przyj~ następujące 
brzmienie: 

3) wart. 49f po ust, 3 dodaJe się ust. 3a w ~ieniu: 
,Ja. Przepisy ust. ł i 2 stos(lje się odpowiednio cło naletn{łści pieniętny~it 

dot:yczących zwrotu środków przyznanych osobie niepełnosprawnej wykonującej 

działaln~ gospodarcZą lub niepełn{lsprawnelnu rolnikowi lub rolnikowi 
ZQlmwiązanc;mu do ópł8,0allia składek za fiiępelnosprawnego domownika. na podstawie 
art. 25a:;~ 

Art. 2. ~pisy iu't. 49f Li~ 1 i 2 u~. o której mowa w art. l, stosuje się 
odru>.wiCiAAio tło n~ł~!vi płeniętnycb dętyczących zwrotu środków przyznanych 
na podstawie: 

l) art. 2$ mt. Jb ustawy. o l<.tóręj tnowa wart. l, w t,rzmi:eriiu ()ł:)9wiązującym 
<łq dnbt31 grudnia ~Oó? r.; 

2.) art. 2Sa ust 5 ustawy. o kt6rej mowa w arL 1, ·w bnmicniu o.bowiązującym 
w2008 r."' 
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PREZES 
NACZELNEGO SĄDU AD!vUNISTRACYJNEGO 

SQ-60-18/14 

Warszawa, dnia Ji'l lipca 2014 r. 

Pan 
Plott Zlenłarskl 
Pt'PWodnłczący Komi•Ji Ustawodaw~eJ 
Senatu RzeezypospołJtej Połskiej 

~t .A- "-~ f-.:., ~ .... .."__, 
Odpowiadając na pl~mo z dnia 13 czerwca 2014 r., znak BPS/KU· 

034/65'1/16/14, dotyeząoe proJektu ustęwy p zmianie U$ł$WY o rehabilitacji 

zawodowej i społeczneJ oraz zatrudnianty osób niepełnosprawnych (druk tenacki nr 

651)) uprzejmie informuję, te do przedstawłon~o projektu uwag męrytoryeznych nłe 

zgłaszam, 

ul. Gabriela Piotra lł oduena 3/5, OO~OU Warszawa, teł.: 022 821 7943 ,fax: 022 827 6687, prezesnsa @nsa.gov .pJ 



POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW liNWALIDÓW 

?..ARZ.ĄD GLÓWNY 

. .. SB4/t0i7/l4 
Na>l Z:ńlllC . . .• ". . • .• · 

QQ-024 Warszawa, Al. ~zotimskle 30 

T et IW 827-o9-1~ 827..36-42, 827-19-56,827-05-39, 8Z1"07-47 

Tellfax 827-18-36 

Senat()r 
Piotr Zielitarsld 
PrzewodniczącyKomisji 
t1stawodawczej Sen~tu RP 

$zanowny Panie Senatorzę 

ódnoażąe się do projektu Ustawy o zmlanłe usta:w)r o rehabilita~i 
zawodowej. i społeeinej óru •tru.dJUaniu osób niepemospraWDfCh 
~· ·Główny Pol$1dego .ZwiąZkU. Emerytów, Rencistów i Inwalidów ·Wyraia 
przekol1anie, że · uregulowania . V( nim.. zawarte są korzystne dla osób 
trlepe41osprtłW11Ycl1 wykonujących dzi~,~ g~ oraz niepeln()sprawnyeh 
rolników zóbóWiązailych dó oplacania sldadek za. niepełlwspraWI1ego dOmownika. 
W~y 1.'6M.Ue~ ąas~ pepa.reie dla pr.oje'ktęwaąej ~a:Q;y w art. 49f~ kt6ta 

umożliwi umorzenie lub rozło!enie na ratyspłatynależnoś~pieniężnychdotye.tącYeh 
zwrotu pomocy. udzielonej w formie refundacji skladki na ubezpieczenie społeczne, 

Z·~·~ 

Elibłeta.ARCISZEWSRA 



MINlSTER ROLNICTWA 

!ROZWOJU WSI 

SSÓzsa-en~023-i .. 53114 { .f ">IR"} 

Warsza~ 44 Jipca20t4r. 

Pan 

Pfgłr Złenfariki 

P~odntczący 

J<ęmłSjł 'QstawQda_wcaj 
Senat Rzc~ypospoUtej Polskiej 

W związku z pismem z dnia ll czerwca br., ·znak: BPS/Ku-!)34165·1J12/l4 

dot)tCJąCytn proj~)<m US(a'Wy O żJ:n,fatłje US.taw)!• D n/tahilltocji ZIJWot/IJWe) .f $po/~cznej ()faz 

zairudniimtu oi6b nfejJeJttoJpławnych., U:przęjmie łnfonnuję, że ruę ~ uwag do tego 

ptpjektu USblW.Y· 



RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW 

FS4/03 t Ol 14/666/SAA/14 
RD~ G~o~.o /2014 

P• 
Piotr Zientarski 

PmW<ldnicźący 
J(onlisji Ustawodmvciej Senatu RP 

~·-:-> o . a 
·~/ er-~ r-7~~'---r.r 

. / // 
W zwiąZku z pismem ż dnia 13 ~ze_rwea 2()14 r .. Nr BPS/KU~l416SI/3/J4. d~m to:l'J.)Oetęcia 
pmo nad ini~ ustaw.wczą przez Komisję Ustaw®al\'Czą Senatu RP w ~kresie projehu 
ustinłry o ~~ usrt.IW)': (! re/JiJI81itącłi zaWt:x!f!:Wtd i spolepżT!tj, .dr«t ztJJillfliJ/tin~ ci$6.b 
ni~ałflł)'!Jh fj/Nl(~~ f'l'l'.ó5!j i prze.kaząAia przez-Mimstra,·F~w·opinii w przedmiocie 
~ ząroponQWal:lyCh w projekcie~ m:fijąe na uwat'lu uśtal~nia. które. zapadły w &tiu 
22 lipca 2014 r. na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Ródzinr i Pblityki SpGł~:mej oraz 
Kom~i Ustawodawcze.j - uprzejmie infOrmuję: 

Propozycje zawarte w pmjekcie ustli!wy budzą zastrzdenia. Proponowana zmiana .zawarta w art. l pkt 
l i 2 projektu ustaW1 poiell9ąca na umoi:liwieniu osobam niepełnosprawnym ubieganie słę 
Q refundację ~· środków PAństWowego Fund•u R.«uu»1i~cji O&ób Nitn!)~óspraw.nycłl {PFRON} 
.Składek na ~ia -społectlle po ich "~·. a nie jak dot.yChCZB$ - po idt. ,;terminowym 
opiacenitr doplszc.m sytwm~, w któreJ ~ opłac.i $kładki te •zrt)"łtt QJ)Ótnitui®l i 
lladal bfd~e ttpraWJtiooY do uzysbQ:ią re~ji. 

z uas&dnienia wytril.a4 t.e·wprowad:tellie proje~ przepisu -wynika ze. zbyt restryk&))nych 
'OOOWi~jącyclt regulacji w 1.\0ntekśełe tłpra'Wpióńt J.ąki~ pOśiiidĄją prit~wcy k9tty.stąiący 
~ dofinansowania do wyn~rodZeń pracowników niepełnosprawnyeh, w p~padku których 
opóźnienie w poniesieniu kosztów płacy, w tym obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. 
nie dłu~ niż łą dni w stQSUnku tfu teqbinów wynikających z odrębnych przepisów, nie powoduje 
utraty upraWliienia do otrzymania dotlnaosowania do wynagrodzenia pracownika niepe.łnosprawnego. 
Na:Jeey jednak zauwaeyC. te w przypadku pta.cadawcóW upt'łlwnionych dO' Uzy.$kania ze środków 
PFRON doflnattS0warua do, wynJ!gr~ pr;,u:owników niepełiiospmwnych - w przeciWieństwie do 
projektowanej regulacji w art. l pkt l i 2 projektu ~'Y - został ~kreślony m•syttialny ~s 
opi!źtiieoia (nie d~Jiiej tu)l4 drti) w' PQ.Riesieniu ltO;śJt9W, płacy przeZ p~wcę. kiUry me l)ówoouje 
u;tratY prawa do otrzymania dnflnaft~ do wynagro~' pracowników niepełnosprawnych. 
Pooadto proponowane rozwi~ni~ n)e sprzyja dyscypiłoowaniu płatników ~kładek na u()Czpieczęrtia 
społeczne. 

Projektowane ro~wiąląnie może oznaczać zwiększenie liczby wniosków o refundaeje składek oraz 
zwiękSZęrtia wy~w PFRON ~·refundacje składek na ubezpieczenią społeczne (obHgntoryjne 7e Fundus.~). 



Również w przypadku propozycji za~J w art 1 pkt 3 l art. 2 projektu ustawy doty(:zą.cej 
umożliwienia umammia. w c~ęści h1b w całości, należności pieniężnych dotyczących zwrotu pomocy 
udzielonej przez PFRON w fonnie refundacji składclt na ubezpieczenia społeez.ne oraz oaśetek od 
nienależnie. pobranych kwot z tyt-ułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepcln.Qspra.~yeh - WJ).l'QW~ie proJ'(>nOwanych rozwiąznń moze powtldow~ skutki finanspwe 
dla PFRON i budżetu państwa (w 2008 r. PFRON otrzymyWał dotację ~· bud:ietu ~ństwa na 
refundacje części .składek na ubezpieczenia społęczne) polegające na zmniejs~iu dochodów w 
przypadku unrorzellia nie~rych natemołCi. 

Projektowane rozwiązania miałyby więc wpływ na wynik sektora instytucji rzfłdowycb 

i ~~ych; ~ Pci-b~ milSi oSr'aniCz)'c :te, WZględu na Prooe(fu~ ~ądmiemego Deficytu 
(EDP). 
ZgodnJe z rekomendacjruni Ra4y Unit Europejskiej z grudnia lOl:łr., dotyczącymi Procedury 
Nadmiernego Defi~ (EDP), Polslca ma ograniczyć deficyt ~kt:ora instytuCji rządowych 

i samonądowyeh do 2,8% PKB w roku 2Ó 15. RÓ\VnQe2le§nie re~001en:duje się Połsce młnimąlir.ację 
cięć p~ojow;yeb bt~Ji w~~ prZy jean~Yl'll dókładnynł ~glądt.i~ pc•mu 
i efęktywności wydatków ~~b. l'Ytn Sąmytn,. b:lż,ij()~lf n()węliza.C,ja ••łłcji 40t.Y~ 
ś)'SterłlU zabezpiecatiia społeczrieso,. powinna opi~!U sit nac precyzyjnej ocenie kosztów i korzy5ci 
wynitą.jąeycb ~ ućb~clłenią ~ •tialL Oz~~ legisłącyjne poWiflllY b)>ć. s:pąjne 
z uwarunkommimni pOrttyki (ts.kałnej, w szczególności z EDP; którą Polsb jest cbjęta oo 2009 roku. 
oraz QbQwiłAliiłi:ą Qd. roku 2Q1S tp0m®niQzó 0(12~14 r.J regułą Wydatkc~, ogr~ui.Cząjl}cą WVOSt. 
wydatków ptibłicznych. 

PoYo~YZsze rozwi~nia mogą równie± spowodować ograniczenie motliwości finansowania innych 
usta~cłl zadań PFRON na necz osób niepdnosprawnych. 

Nalety rówuleź zauwaqć, że w uzasadnieniu se11ackiQ.So proJe(au ustąwy brak jest infurinuji 
dotyęZ,ąęej sitątkóW f;in~SQW)'Ch, węjścia W :eycle pinp.ODOWS!l)'Cb ;m'łiM;, [)m~ C.O pczedmiQtoW)' 
projdtt U$ławy nie $pełnia ~v ~~ w)tczerp~J4c;y wYlllP&0.w q\aeśł011~ w ~ 77 ust. 2: uehwał,y 
~· Rzeezyp<lspolitej }łoł$klej z dnift z3:1istopada 1990 t;,... Regulamin Senatu (M.P~ z 2013 r; 
Nr 54 poa. 741, z pó~.,~) w tym ~e. z;g:~ię ()()wiem z tymi ~guillW8llłiłmi ~cmie 
dołączane do projektu ustawy powinno m.in. zawiem6' prz.edsta.wienie oeźekiwan)lch skutków 
społCcznyeh, ppo~h. fulan$Qwych i·prinmych. 

Przedmiotowy projekt t~tawy wymaga uz.upełnięnia w po\Vyil;zym ~sie po~ dokonanie 
szczegółoweJ analizy i oceny wpfy\.vu projektowanych zmian na sektor fmansów pubJiczaycb. w tym 
~dl.;et .państwa, a tak:Zę Ódri;esienię · się d~ ~~h SkutkÓW ,finąnS.Qw)'ch w kQutek~i~ 
rnotłiwośd sfmansuwa.nia tycb skutków w 2014 r. (aft. 3 projektu ~widyje! *e US13W'a, wchpd~ w 
eycję, pj~go dnia drugiego o1iesiij9l'\ ń~tępują~ . pó ntiesią® ogłoszętihl) i • w latach 
następnych, ąhl przepro~dze:Jlia ~' i ~lia opinii w (}'<*. kwe.stiacb włagc{y..y je5~ Minister 
Pracy i PoJityki SpoleczneJ. · 

Pi'ldkreśłi~ przy tym· rudety~ iż reali$ja proj~ktmvany~.h rozwią:z~ powinna być dok{)nywana 
w ramach środków zaptanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 i nu kolejne lata. 

Jedtiocześnie uprzejmie przeprnsza:m za opóźnienie w udzielenki odpowiedzi. 
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