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SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 5 listopada 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1, 2 i 4.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Mieczysław Augustyn



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia

1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 11 po wyrazie "psa" dodaje się wyrazy

", w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub

niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo";
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Uwaga:

Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 3.

2) w art. 1 w pkt 2:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 20a" dodaje się wyrazy

"i 20b",

b) w art. 20a:

w ust. 5 po wyrazach "prowadzący szkolenie" dodaje się wyrazy

"psów asystujących",

skreśla się ust. 7-11,

c) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:

"Art. 20b. 1. Status psa asystującego potwierdza certyfikat

wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

2. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot

prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do

rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania

certyfikatów.

3. Koszty wydania certyfikatu finansowane są ze środków

Funduszu na wniosek podmiotu uprawnionego do

wydawania certyfikatów.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, prowadzi

Pełnomocnik.

5. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek podmiotu
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prowadzącego szkolenie psów asystujących.

6. Pełnomocnik zawiadamia podmiot, który złożył

wniosek o wpis do rejestru, o wpisie lub odmowie

dokonania wpisu do rejestru.

7. Pełnomocnik może przeprowadzać kontrolę podmiotów

uprawnionych do wydawania certyfikatów w zakresie

spełniania warunków określonych w przepisach

wydanych na podstawie ust. 9.

8. Pełnomocnik dokonuje wykreślenia z rejestru w

przypadku niespełniania warunków określonych w

przepisach wydanych na podstawie ust. 9, o czym

zawiadamia podmiot wykreślony.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia

społecznego, mając na uwadze sprawność szkolenia i

certyfikacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje psów asystujących, dla których możliwe

jest wydawanie certyfikatów;

2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty

uprawnione do wydawania certyfikatów oraz

sposób oceny spełniania tych warunków;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosków o

finansowanie kosztów wydawania certyfikatów,

wysokość oraz sposób przyznawania i

przekazywania środków Funduszu na ten cel;

4) tryb składania i rozpatrywania wniosków o wpis do

rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania

certyfikatów;

5) sposób dokonywania wpisu i zmian w rejestrze

podmiotów uprawnionych do wydawania

certyfikatów, zakres danych objętych rejestrem

oraz sposób prowadzenia tego rejestru;

6) wzory wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz

zawiadomień o wpisie, odmowie dokonania wpisu,

a także o wykreśleniu z rejestru podmiotów



uprawnionych do wydawania certyfikatów;

7) sposób oznaczania psów asystujących i psów w

trakcie szkolenia.";

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 20a:

a) w ust. 8 wyrazy "podmiot prowadzący szkolenie" zastępuje się

wyrazami "uprawniony do tego podmiot, prowadzący szkolenie

psów asystujących",

b) skreśla się ust. 9,

c) w ust. 10 wyrazy "prowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 7"

zastępuje się wyrazami "wydawania certyfikatów, o których mowa

w ust. 8",

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,

mając na uwadze sprawność szkolenia i certyfikacji, określi, w

drodze rozporządzenia:

1) rodzaje psów asystujących, dla których możliwe jest

wydawanie certyfikatów;

2) warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do

wydawania certyfikatów oraz sposób oceny spełniania tych

warunków;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosków o finansowanie

kosztów wydawania certyfikatów, wysokość oraz sposób

przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze

środków Funduszu;

4) sposób dokonywania wpisu do rejestru podmiotów

uprawnionych do wydawania certyfikatów, zasady

prowadzenia tego rejestru, a także zakres gromadzonych w

rejestrze informacji o podmiotach uprawnionych do

wydawania certyfikatów;

5) wzory wniosków, zawiadomień i informacji;

6) sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie

szkolenia.";
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4) w art. 4 skreśla się wyrazy "ust. 1 - 6". Poprawka sen.
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