
 

                                  Druk nr 1113
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 
308). 
 
 

Marszałek Sejmu,  zgodnie z art. 37 ust. 1,  art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 11 marca 2008 r. projekt ustawy z 
druku nr 308 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach  w dniach 8 kwietnia, 9 lipca oraz 9 
października 2008 r.  

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust.3 Regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 

wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości: 
 w art. 1 w pkt 2, w art. 20a w ust. 1 po wyrazach „w szczególności:” dodać wyrazy 

„obiektów sakralnych,”; 
 - poseł I. Jaruga-Nowacka 

 
 

 
Warszawa, dnia 9 października 2008 r. 
 
 
 
  
                   Sprawozdawca                                                     Przewodniczący Komisji 

 
 

              /-/Mieczysław Kasprzak                                                /-/Sławomir Piechota 
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Projekt 
 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia             2008 r. 

 

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 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 11 w brzmieniu: 

„11) psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjal-
nie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym.”; 

2) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:  

 „Art. 20a. 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo 
wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: 
budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-
stracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecz-
nej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, tu-
rystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, dro-
gowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świad-
czenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych 
ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania 
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjal-
nych. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w 
środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodne-
go oraz w innych środkach komunikacji publicznej. 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby nie-
pełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
psa asystującego. 
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4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 
2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie 
przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status 
psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 
szczepień weterynaryjnych. 

5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać tre-
ner psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświad-
czenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie. Przepisy 
ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.  

6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu 
asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. 

7. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po od-
byciu odpowiedniego szkolenia. 

8. Certyfikat wydaje podmiot prowadzący szkolenie, a koszty jego 
wydania finansowane są ze środków Funduszu. 

9. Szkolenia, o których mowa w ust. 7, mogą prowadzić podmioty 
spełniające warunki określone w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 11, oraz wpisane do rejestru prowadzonego przez Peł-
nomocnika. 

10. Pełnomocnik prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 7. Pełnomocnik może 
przeprowadzać kontrolę tych podmiotów pod kątem spełniania 
warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 
11 oraz może dokonywać wykreślenia z rejestru w przypadku 
niespełniania tych warunków. 

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, mając 
na uwadze sprawność szkolenia i certyfikacji, określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać podmioty prowa-
dzące szkolenia, o których mowa w ust. 7, tryb przeprowadzania 
kontroli tych podmiotów, warunki wydawania certyfikatów po-
twierdzających status psów asystujących oraz sposób oznaczania 
psów asystujących i psów w trakcie szkolenia.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 884, z późn. zm.1)) w art. 18a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) - z tytułu posiadania psa 
asystującego.”. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 

1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. 
Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.   
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Art. 3.  

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 
Nr 171, poz. 1225) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

„Art. 59a. Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady 
obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględniać w 
procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdra-
żania i stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzy-
stania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asy-
stującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.”. 

 

Art. 4. 

Do dnia 30 czerwca 2010 r. osoby korzystające z pomocy psów asystujących korzy-
stają z uprawnień, o których mowa w art. 20a ust. 1-6 ustawy zmienianej w art. 1, na 
podstawie dotychczas posiadanych dokumentów.  

 

Art. 5. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.  
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URZĄI)
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETAF.Z
KOMITETU INTE GRAC JI EUROPEJSKJEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

wrn.wod,blg /0g/DP,tum Warszaw a, dntlOpazdziernika 2008 r.

Pan
Sławomir Piechota
Przewodniczący Komisj i
PoliĘki Społecznej i Rodziny
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności Z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osÓb niepełnosprawnych, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpiecze stwie zywności i zywienia, Zil-
wartego w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej
Po|skiej z dnia 9 października 2008 r. (druk nr 1113)' wyrażona na podstawie art. 9 pkt
3 wnv iązku zar t . f  ust .  1pkt  2  i  us t .2  pkt  fa  ustawy z  dn ia  8s ierpn ia  1996r .
o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz.494,zpÓźn. zm.) i art. 42 ust.4
Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja
Dowgielewicza

Szanowny P anie P rzew o dnicz ący,

W związkv z przedłozonym Sprawozdaniem (pismo Sygn. PSR-0150-71-1.2008), po.

zwalarrt sobie wyrazic następuj ącą opinię:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spotecznei oraz zatrud-

nianiu osob niepełnosprawnycłt, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bez-

piecze stwie zywności i zywienia, zawarty w Sprawozdaniu Komisji Polityki Spotecznej i Ro-

dziny Sejmu Rzeczrypospolitej Polskiej zdrua9 puŹdziernika 2008 r. (druk nr 1113), nie jest

sprzęczny z prawem Unii Europej skiej.

Z powaŻaniem,


	 
	 
	SPRAWOZDANIE 

