
 

 

 

 

 
K A N C E L A R I A  
S E N A T U  

BIURO ANALIZ,  DOKUMENTACJI   
I  KORESPONDENCJI  

 

P10-34/21 
Data wpływu petycji 29 i 30 marca 2021 r. 

Data sporządzenia informacji o petycji 12 maja 2021 r. 

 

 

 

UPORZĄDKOWANIE TREŚCI PRZEPISÓW USTAW 

- O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ 

O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  

- O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY,  

- PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE. 

  

BADK.DPK.133.90.2021 GK 

Warszawa, 14 maja 2021 r. 



- 2 - 
 

WNOSZĄCY PETYCJE: dwie petycje indywidualne 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji wskazuje, że art. 6b
2
 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinien otrzymać brzmienie: 

„posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki zostało 

wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt1 i 2 

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), oraz 

wojskowe organy emerytalne;”. 

Autor petycji postuluje aby w art. 6b
2
 ust. 1 uwzględnić aktualną nazwę ustawy  

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Petytor wnosi również o uchylenie art. 51 ust. 3a ww. ustawy z uwagi na użycie nazwy 

nieistniejącego działu administracji rządowej. 

Autor petycji proponuje też zmianę w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu zastąpienia wyrazów 

„budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” wyrazami „budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego”. 

W Prawie telekomunikacyjnym petytor wnosi o zmianę art. 115
2
 polegającą na 

zastąpieniu słów „restrukturyzacji i prywatyzacji” słowami „i restrukturyzacji”.  
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STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) w art. 6b
2
 ust. 1 

wskazuje, że „Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły mogą korzystać, z wymiany 

informacji drogą elektroniczną, z danych dotyczących osób, które złożyły wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności, o: 

1) posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki 

zostało wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, organy emerytalne, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), oraz wojskowe organy 

emerytalne;”. 

Art. 51 ust. 3a ustawy stanowi, że „Zarząd Funduszu uzgadnia z ministrem właściwym 

do spraw rozwoju regionalnego projekty planów działalności Funduszu i projekt planu 

finansowego, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 

2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. poz. 550 z późn. zm.)”. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) w art. 4 ust. 8 wskazuje: „Ministrowie właściwi do spraw 

odpowiednio: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, finansów 

publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, rybołówstwa, transportu, 

turystyki, zabezpieczenia społecznego, spraw zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do 

współpracy z ministrami, o których mowa w ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów 

działalności o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) 

w art. 115
2 

stanowi: „Podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 

2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

"Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1495), 
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wykonujący zadania z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu 

Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wykorzystuje częstotliwości do wykonywania tych zadań na podstawie decyzji o rezerwacji 

częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu. Przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się.”.
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Nazwa ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin, oraz wojskowe organy emerytalne” została zmieniona na 

podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

o Straży Marszałkowskiej, w którym wskazano, że ww. akt prawny zostaje zmieniony w ten 

sposób, że do tytułu ustawy wprowadzona zostaje „Straż Marszałkowska”, a zmiany dotyczą 

art. 1-3, art. 5, art. 8, art. 12-13, at. 18a, art. 18b, art. 18f, art. 21, art. 29-30, art. 32, art. 33a, 

art. 33b, art. 38 oraz art. 40b ustawy. Podkreślić należy, że nazewnictwo w ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie budzi 

wątpliwości co do stosowania odpowiednich przepisów. 

Wskazana w art. 51 ust. 3a ww. aktu prawnego ustawa z dnia 12 maja 2000 r. 

o zasadach wspierania rozwoju regionalnego utraciła moc z dniem 8 czerwca 2004 r. na 

podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 

z 2004 r. nr 116 poz. 1206), która weszła w życie z dniem 8 czerwca 2004 r. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

w art. 4 ust. 8 zawiera określenie „budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”. 

Obecnie obowiązuje nazwa „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo”, na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 1a i art. 9a ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945), która weszła w życie 

z dniem 1 kwietnia 1999 r. 

Należy podkreślić, że nazewnictwo działów administracji rządowej było wielokrotnie 

zmieniane, od 2015 r. art. 5 ustawy o działach administracji rządów nowelizowano 10 razy. 

Użyte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nazewnictwo nie budzi 

wątpliwości co do stosowania przepisu. 
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OPRACOWAŁA 

 

Gabriela Kopania 

 

 

WICEDYREKTOR 

 

 Danuta Antoszkiewicz 
 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w art. 115
2 

posługuje się 

nieaktualną nazwą ustawy, tj. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Obecnie pełny tytuł ustawy 

brzmi: o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”, który został zmieniony przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2260) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Podkreślić należy, że nazewnictwo użyte w ustawie Prawo telekomunikacyjne nie ma 

wpływu na funkcjonowanie i prawidłowe rozumienie treści przepisów. 

UWAGI DODATKOWE: 

Zmiany zaproponowane przez autora petycji mają charakter czysto porządkujący. Żadna 

z wnioskowanych zmian nie ma wpływu na prawidłowość funkcjonowania aktów prawnych 

ani na funkcjonowanie całego systemu prawnego. 


