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Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Łukasz Babiarz) 

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 zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
W przedłożonym projekcie ustawy przewidziano zmianę ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, ze zmianami; dalej: ustawa 
o rehabilitacji). Zmiana dotyczy doprecyzowania art. 33 ust. 4a1 tej ustawy, 
zgodnie z którym nieprzekazanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych (dalej: fundusz rehabilitacji) traktuje się na równi z 
przeznaczeniem środków tego funduszu niezgodnym z art. 33 ust. 4 tej ustawy. 
Ponadto proponuje się zmianę przepisów ustawy o rehabilitacji dotyczących 
składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt zakłada zmianę art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 20 11 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 
i z 2012 r. poz. 986; dalej: ustawa o języku migowym) w zakresie warunków, 
które spełniać ma przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego. 

Projekt zakłada wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów 
dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 
niepełnosprawności - z dnia l października 2016 r. na dzień l października 
2017 r. W tym celu zmieniony ma być art. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886; dalej: ustawa zmieniająca). Zgodnie 
z uzasadnieniem do projektu ustawy wydłużenie okresu vacatio legis wynika 
z nieuwzględnienia w ustawie budżetowej na rok 20 16 środków na finansowanie 
związanych z tym zadań. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem l października 2016 r., 
z wyjątkiem art. 2 dotyczącego zmiany ustawy o języku migowym, który 
wchodzi w życie z dniem l grudnia 2016 r., i art. 3 dotyczącego ustawy 
zmieniającej, który wchodzi w życie z dniem l lipca 2016 r. 

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

opiniowanego projektu. 

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

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem UE. 

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych 
ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 
innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Piotr Łukasz Babiarz) 
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

W przedłożonym projekcie ustawy przewidziano zmianę ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, ze zmianami; dalej: ustawa 
o rehabilitacji). Zmiana dotyczy doprecyzowania art. 33 ust. 4a1 tej ustawy, 
zgodnie z którym nieprzekazanie środków na zakładowy fundusz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych (dalej: fundusz rehabilitacji) traktuje się na równi z 
przeznaczeniem środków tego funduszu niezgodnym z art. 33 ust. 4 tej ustawy. 
Ponadto proponuje się zmianę przepisów ustawy o rehabilitacji dotyczących 
składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt zakłada zmianę art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. poz. 1243 
i z 2012 r. poz. 986; dalej: ustawa o języku migowym) w zakresie warunków, 
które spełniać ma przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego. 

· Projekt zakłada wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów 
dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności - z dnia l października 2016 r. na dzień l października 
2017 r. W tym celu zmieniony ma być art. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886; dalej: ustawa zmieniająca). Zgodnie 
z uzasadnieniem do projektu ustawy wydłużenie okresu vacatio legis wynika 
z nieuwzględnienia w ustawie budżetowej na rok 20 16 środków na finansowanie 
związanych z tym zadań. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw nie 
jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

/1 .J/tl-rc~hf.Ht · 
Michał W arciński 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ..J-.._ 
Skierowano do druku 8 czerwca 2016 r. • 

Cena 01~A zł + 23% V AT 


