
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 1 czerwca 2007 r. Druk nr 431 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 31 maja 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 24,
25, 26, 27, 28, 30 i 32.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Mieczysław Augustyn oraz senator
Ewa Tomaszewska dokonali zmiany treści swojego wniosku (pkt 24 zestawienia
wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Ewa Tomaszewska wycofała swój
wniosek (pkt 19 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie

niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 5, w art. 6d:

a) w ust. 3 w pkt 4 skreśla się wyraz "liczby",

b) w ust. 4:

- w pkt 3 skreśla się wyrazy "i 4",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy,";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 6d w ust. 4 w pkt 1 w zdaniu wstępnym wyrazy

"ust. 3 pkt 1 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1-3";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

3) w art. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. Jeżeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w

przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o

której mowa w art. 14, obowiązany jest dokonać

wpłaty na Fundusz w wysokości piętnastokrotnego

przeciętnego wynagrodzenia za pracownika.";";

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 4, 14, 16, 22 i 29 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr  5, 6, 7, 8,

15, 17, 21, 23 i 31.

Przyjęcie tych poprawek powoduje konieczność modyfikacji poprawki

nr 30.

4) w art. 1:

a) skreśla się pkt 14 i 15,

b) w pkt 35 skreśla się lit. b;

Poprawka sen.
W. Mańkuta
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Uwaga:

Poprawki nr 5, 6, 15, 17, 23 i 31 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr   7, 8 i 21.

Przyjęcie tych poprawek powoduje konieczność modyfikacji poprawki

nr 30.

5) w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Składki na ubezpieczenia społeczne:

1) zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz osób

niepełnosprawnych prowadzących działalność

gospodarczą nalicza się na zasadach określonych w

ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z

późn. zm.),

2) niepełnosprawnych rolników oraz

niepełnosprawnych domowników nalicza się na

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.

z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.).",

b) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

"3b. Osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność

gospodarczą Fundusz finansuje:

1) 75% składek na ubezpieczenie emerytalne – w

przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia

niepełnosprawności,

2) 50% składek na ubezpieczenie emerytalne – w

przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego

stopnia niepełnosprawności,

3) 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe – w

przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia

niepełnosprawności.",

c) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

"3c. Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi

Poprawka sen.
M. Augustyna
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zobowiązanemu do opłacania składek za

niepełnosprawnego domownika Fundusz finansuje w

całości składki na ubezpieczenia społeczne rolników –

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-

rentowe.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane

odpowiednio przez Fundusz i budżet państwa za okresy

miesięczne przez okres roku, na wniosek odpowiednio

pracodawcy i osoby niepełnosprawnej prowadzącej

działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnego rolnika

lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za

niepełnosprawnego domownika, składany łącznie z

deklaracją rozliczeniową tych składek.",

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, pracodawcy,

osoby niepełnosprawne prowadzące działalność

gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy

zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych

domowników, wraz z deklaracją rozliczeniową składek

na ubezpieczenie społeczne mogą złożyć wniosek o

objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie

odpowiednio przez Fundusz i budżet państwa na kolejne

okresy roczne.";";

6) w art. 1:

a) skreśla się pkt 15,

b) w pkt 35 skreśla się lit. b;

Poprawka sen.
M. Augustyna
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7) w art. 1 w pkt 15, w art. 25a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie

"niepełnosprawnych" dodaje się wyrazy "oraz osób niepełnosprawnych

prowadzących działalność gospodarczą";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

8) w art. 1 w pkt 15:

a) w art. 25c:

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w

zobowiązaniach wobec Funduszu, Prezes Zarządu

Funduszu wydaje decyzję o potrąceniu kwoty zaległości

z wypłaty refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

O wydanej decyzji zawiadamia się bezzwłocznie

wnioskodawcę i wypłaca należną kwotę refundacji

pomniejszoną o kwotę potrącenia. Decyzja podlega

wykonaniu z dniem wydania.",

- skreśla się ust. 7,

- w ust. 10 wyrazy "ust. 1-9" zastępuje się wyrazami "ust. 1-6, 8 i

9",

b) w art. 25d w ust. 2 wyrazy "ust. 6-8" zastępuje się wyrazami

"ust. 6 i 8";

Poprawka sen.
M. Augustyna

9) w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się

wyrazy "który nie ma ustalonego prawa do emerytury,";

Poprawka sen.
M. Augustyna
poparta przez
komisję

10) w art. 1:

a) w pkt 17 skreśla się lit. b,

b)  skreśla się pkt 23,

c) w pkt 24:

- skreśla się lit. a,

- w lit. b skreśla się tiret drugie i trzecie,

d) skreśla się art. 14;

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję
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11) w art. 1 w pkt 17:

a) w lit. c, ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach

wobec Funduszu, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję

o potrąceniu kwoty zaległości z wypłaty miesięcznego

dofinansowania. O wydanej decyzji zawiadamia się

bezzwłocznie pracodawcę i wypłaca należne miesięczne

dofinansowanie pomniejszone o kwotę potrącenia. Decyzja

podlega wykonaniu z dniem wydania.",

b) w lit. d:

- skreśla się ust. 9,

- w ust. 12 skreśla się wyrazy ", 9";

Poprawka sen.
M. Augustyna

12) w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 11 wyrazy "stwierdzenia w wyniku

kontroli nieprawidłowości" zastępuje się wyrazami "stwierdzenia

nieprawidłowości w wyniku kontroli";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

13) w art. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia

pracownika w części finansowanej ze środków publicznych,

o ile prowadzi do wielokrotnego finansowania ze środków

publicznych tych samych wydatków.";";

Poprawka sen.
R. Ślusarza

14) w art. 1 w pkt 19, w art. 26c1 wyrazy "art. 25a ust. 2-5" zastępuje się

wyrazami "art. 25 ust. 2-3b";

Poprawka sen.
W. Mańkuta

15) w art. 1 w pkt 19, w art. 26c1 wyrazy "art. 25a ust. 2-5" zastępuje się

wyrazami "art. 25 ust. 2-3c";

Poprawka sen.
M. Augustyna

16) w art. 1 w pkt 25, w ust. 9 skreśla się wyrazy "art. 25d ust. 1,"; Poprawka sen.
W. Mańkuta
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17) w art. 1 w pkt 25, w ust. 9 skreśla się wyrazy "art. 25d ust. 1,"; Poprawka sen.
M. Augustyna

18) w art. 1 w pkt 25, w ust. 9 wyrazy "tryb i sposób kontroli prowadzonej"

zastępuje się wyrazami "tryb i sposób przeprowadzania kontroli" oraz

wyrazy "jednolitego prowadzenia" zastępuje się wyrazami "jednolitej

procedury";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

19) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 34 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 46" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w

brzmieniu:

"a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23 oraz art.

31 ust. 3 pkt 1,",";

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej

Uwaga:

Poprawki nr 20, 24 i 28 należy głosować łącznie.

20) w art. 1 w pkt 35 skreśla się lit. a; Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję

21) w art. 1 w pkt 35 w lit. b, pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 i 3 – w wysokości

zapewniającej jego realizację,";

Poprawka sen.
M. Augustyna

22) skreśla się art. 5, 11 i 12; Poprawka sen.
W. Mańkuta

23) skreśla się art. 5, 11 i 12; Poprawka sen.
M. Augustyna

24) dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. W 2007 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych otrzymuje dotację celową z

budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa

w art. 26a ustawy wymienionej w art. 1, w wysokości

do 25% środków zapewniających jego realizację.";

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Poprawki nr 25 i 30 należy głosować łącznie.

25) po art. 12 dodaje się art. 12b w brzmieniu:

"Art. 12b. W zakresie dofinansowania do wynagrodzeń

pracowników niepełnosprawnych, o którym mowa w art.

26a ustawy wymienionej w art. 1, przysługującego za

okres do dnia 31 grudnia 2007 r., pracodawcy składają:

1) miesięczne informacje, o których mowa w art. 26c

ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą - w terminie do 20 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, którego

informacja dotyczy;

2) wniosek, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 2 ustawy

wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, za dwa miesiące - w terminie do 20 dnia

miesiąca następującego po miesiącach, których

wniosek dotyczy.";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

26) w art. 19 użyte po raz pierwszy wyrazy "art. 36 ust. 4" zastępuje się

wyrazami "art. 36 ust. 2";

Poprawka
KRPS
poparta przez
komisję

27) w art. 20 w zdaniu wstępnym wyrazy "14 dni od dnia ogłoszenia"

zastępuje się wyrazami "30 dni od dnia ogłoszenia";

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję

28) w art. 20 w pkt 1 wyrazy "pkt 35 lit. a" zastępuje się wyrazami

"art. 12a";

Poprawka
senatorów:
M. Augustyna,
E. Tomaszewskiej
poparta przez
komisję

29) w art. 20 skreśla się pkt 2; Poprawka sen.
W. Mańkuta
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30) w art. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 35 lit. b oraz art. 5, 11 i 12, które

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

31) w art. 20 w pkt 2 skreśla się wyrazy "15 i 35 lit. b oraz art. 5, 11 i 12,"; Poprawka sen.
M. Augustyna

32) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.".

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


