
Druk nr 25-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI FINANSOW PUBLICZNYCH 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Solidarnosciowym Funduszu 
Wsparcia Osob Niepelnosprawnych oraz 
niektorych innych ustaw ( druki nr 13 i 13-A) 

Sejm na 1 posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r. - zgodnie z art. 4 7 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierowal ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 25 

do Komisji Finans6w Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgloszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Finans6w Publicznych po rozpatrzeniu wniosku 

na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r. 

wnos1: 

W y so k i S e j m raczy nastt(puj::t-ce wniosek i poprawki: 

odrzucic projekt ustawy 

-KPKO 

-KPLewica 

poprawek 

- odrzucic 



2 

1) wart. 1 w pkt 3, wart. 3 w ust. 1a pkt 1 nadac brzmienie: 

,1) swiadczenia uzupelniaj'!cego, koszt6w obslugi wyplaty swiadczenia 

uzupelniaj'!cego, koszt6w obslugi wniosku o swiadczenie uzupelniaj'!ce oraz 

koszt6w swiadczen zdrowotnych zwi'!zanych z wydawaniem orzeczen dla os6b 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o kt6rych mowa wart. 11 

-KPPiS 

ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o swiadczeniu uzupelniaj'!cym dla os6b 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji;"; 

- przyj:<JC 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1-4 nalety glosowac lqcznie. 

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 6b: 

a) w ust. 1 pkt 1 nadac brzmienie: 

,1) swiadczenia uzupelniaj'!cego, koszt6w obslugi wyplaty swiadczenia 

uzupelniaj'!cego, koszt6w obslugi wniosku o swiadczenie uzupelniaj'!ce oraz 

koszt6w swiadczen zdrowotnych zwi'!zanych z wydawaniem orzeczen dla os6b 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o kt6rych mowa wart. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o swiadczeniu uzupelniaj'!cym dla os6b 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji;", 

b) ust. 2 nadac brzmienie: 

,2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego przekazuje na 

wyodrttbnione rachunki bankowe Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego i Narodowego Funduszu Zdrowia 

srodki Funduszu na finansowanie wydatk6w, o kt6rych mowa w ust. 1, 

w terminie umozliwiaj'!cym wyplatt( tych swiadczen.", 

c) dodac ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. Srodki przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z ust. 2 

wynosz::t. 0,5% kwoty przeznaczonej na wyplatt( swiadczenia uzupelniaj'!cego.", 

d) ust. 3 nadac brzmienie: 

,3. Srodki, o kt6rych mowa w ust. 1, przekazuje sit( na podstawie um6w zawartych 

mittdzy ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego 

a odpowiednio Prezesem Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Prezesem Kasy 
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Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 1 Prezesem Narodowego Funduszu 

Zdrowia."; 

-KP PiS 

- przyj~c 

3) wart. 9: 

a) dodac nowy pkt ... w brzmieniu: 

, ... ) wart. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) orzeczenia o zdolnosci do prowadzenia pojazd6w mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaswiadczenia lekarskie wydawane na zyczenie swiadczeniobiorcy, 

jezeli nie S<l one zwi'lzane z dalszym leczeniem, rehabilitacj'l, niezdolnosci'l do 

pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczni6w, sluchaczy 

zaklad6w ksztalcenia nauczycieli i student6w w zajyciach sportowych i w 

zorganizowanym wypoczynku, a taki:e jezeli nie S<l wydawane dla cel6w 

pomocy spolecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastypczej, 

orzecznictwa o niepelnosprawnosci, uzyskania zasilku pielygnacyjnego, 

uzyskania swiadczenia uzupelniaj'lcego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 31 

lipca 2019 r. o swiadczeniu uzupelniaj'lcym dla os6b niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622) lub ustalenia przyczyn i rodzaju 

uszkodzen ciala zwi'l-Zanych z uzyciem przemocy w rodzinie;", 

b) dodac nowy pkt ... w brzmieniu: 

, ... )wart. 116 w ust. 1 po pkt 7e dodaje sit( pkt 7fw brzmieniu: 

,7f) kwoty, o kt6rych mowa wart. 6b ust. 2a ustawy z dnia 23 pazdziemika 

2018 r. o Funduszu Solidamosciowym;";"; 

-KP PiS 

- przyj~c 

4) wart. 12 w pkt 2, wart. 11 ust. 1 nadac brzmienie: 

,1. Swiadczenie uzupelniaj<lce, koszty obslugi wyplaty tego swiadczenia, koszty 

obslugi wniosku 0 swiadczenie uzupelniaj<l-Ce oraz koszty swiadczen zdrowotnych 

zwi'l-Zanych z wydawaniem orzeczen dla os6b niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, S<l finansowane ze srodk6w Funduszu Solidamosciowego."; 

-KPPiS 

- przyj~c 
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5) art. 13 nadac brzmienie: 

,Art. 13. Ustawa wchodzi w i:ycie z dniem nastt;:puj~cym po dniu ogloszenia, z 
wyj~tkiem: 

-KP PiS 

1) art. 1 pkt 3 w zakresie art. 3 ust. la pkt 3, art. 1 pkt 4 w zakresie art. 6b 
ust. 1 pkt 3 oraz art. 6, kt6re wchodz~ w zycie z dniem 1 stycznia 
2020 r.; 

2) art. 12 pkt 3, kt6ry wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 r.". 

- przyj~c 

Warszawa, dnia 21listopada 2019 r. 

Sprawozdawca 

(-) Tadeusz Cymariski 

Przewodnicz~cy Komisji 
Finans6w Publicznych 

(-) Henryk Kowalczyk 

Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
~·;, till'(/~• 'JIIhl • Ul~:\·t 


