
Warszawa, dnia 21 października 2008 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, ustawy o podatkach lokalnych oraz ustawy

o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(druk nr 306)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest zapewnienie osobom

niepełnosprawnym prawa wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem

asystującym. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego

w uprząż, a także posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego

status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień

weterynaryjnych.

Nowelizacja, poza zdefiniowaniem pojęcia psa asystującego, w dodawanym do

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej art. 20a ust. 1 (art. 1

pkt 1 ustawy nowelizującej) wprowadza katalog obiektów użyteczności publicznej, do

których prawo wstępu mają osoby niepełnosprawne wraz z psem asystującym. Katalog ten

obejmuje w szczególności: budynki i ich otoczenia przeznaczone na potrzeby administracji

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki

zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług,

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym,

świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych

budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków

biurowych i socjalnych. Wymienione uprawnienie osoby niepełnosprawnej obowiązywać ma
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ponadto w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych

środkach komunikacji publicznej.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, uprawnienie osoby niepełnosprawnej do wstępu do

obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym nie zwalnia takiej osoby

z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Nowela przyznaje możliwość skorzystania z wymienionych wyżej uprawnień także

trenerowi psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez

podmiot prowadzący szkolenie, pod warunkiem, że pies wyposażony jest w uprząż, a trener

posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu

wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W pozostałym zakresie nowelizacja reguluje kwestie dotyczące certyfikatów

potwierdzających status psa asystującego, szkoleń psa asystującego, podmiotów

uprawnionych do prowadzenia szkoleń, rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia

szkoleń i ich kontroli.

Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia

społecznego do wydania rozporządzenia określającego: warunki jakie muszą spełniać

podmioty prowadzące szkolenia dla psów asystujących, tryb przeprowadzania kontroli takich

podmiotów, warunki wydawania certyfikatów potwierdzających status psów asystujących

oraz sposób oznaczania psów asystujących i psów w trakcie szkolenia.

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawodawca dokonuje nowelizacji ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, włączając osoby niepełnosprawne

posiadające psa asystującego do katalogu podmiotów, od których nie pobiera się opłaty od

posiadania psów.

Opiniowana ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodawany do wymienionej ustawy art. 59a (art. 3

ustawy nowelizującej) obliguje podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące

zakłady obrotu żywnością lub gastronomii do uwzględniania, w procedurach dotyczących

dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP, prawa

wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asystującym.

Ustawa nowelizująca zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia

30 czerwca 2010 r. osoby korzystające z pomocy psów asystujących będą korzystać

z przyznanych im uprawnień na podstawie dotychczas posiadanych dokumentów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy, pochodzący z przedłożenia poselskiego (druk nr 308), stanowił

przedmiot prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja ta skierowała

projekt do podkomisji. W trakcie prac w Sejmie tekst projektu podlegał modyfikacjom.

Zmiany polegały przede wszystkim na przyznaniu uprawnienia do wstępu do obiektów

użyteczności publicznej z psem asystującym osobom niepełnosprawnym bez względu na

rodzaj niepełnosprawności, a nie jak pierwotnie proponowano wyłącznie osobom

niewidomym lub niedowidzącym. Doprecyzowano również katalog miejsc użyteczności

publicznej, do których prawo wstępu mają mieć osoby niepełnosprawne z psem asystującym.

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk nr 1113).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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