
 

                               Druk nr 3454-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 

D O D A T K O W E   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  
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3292). 
 
 
      Sejm na 76.  posiedzeniu w dniu 20 października 2010 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3454  
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych  
w drugim czytaniu. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  
w dniu 21 października 2010 r.  
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 skreślić pkt 4; 
– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
Uwaga: Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 1 będzie skreślenie wyrazów „4 i” w art. 

12. 
2) w art. 1 w pkt 6 lit. b nadać brzmienie: 

„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób 

niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób nie 
będących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:  

1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;  
2) przebywających na urlopach wychowawczych; 
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3) nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej 

albo służby zastępczej; 
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; 
5) nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia 

rehabilitacyjnego; 
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia 

określają odrębne ustawy.”;”; 
– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 

- przyjąć 
 

3) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu 
zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych będących: 

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub  

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi 
umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności,  

– w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej „sprzedającym”.”; 
– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 

- przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 8. 
 
4) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu 

zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
będących: 

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub  

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi 
umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi — 
zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  

 – w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej „sprzedającym”.”; 
– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 

- odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 4 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 8. 
5) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
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„7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu 
zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub niewidomymi, chorymi na epilepsję, psychicznie 
chorymi lub upośledzonymi umysłowo zaliczonymi do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej 
„sprzedającym”.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

6) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 
„7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu 
zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
będących osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub, u których stwierdzono chorobę psychiczną, 
upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych, w wysokości co najmniej 
30 %, zwanego dalej „sprzedającym”.”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
- odrzucić 

7) w art. 1 w pkt 10 lit. b nadać brzmienie: 
„b) po ust. 1a dodaje się ust. 1a1 w brzmieniu: 

„1a1. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych 
do lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do 
emerytury.”;”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
- odrzucić 

8) w art. 1 w pkt 10 po lit. b dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 40% najniższego 
wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do 
których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, 
całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych”.”; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

 
9) w art. 1 w pkt 10 dodać lit. c w brzmieniu; 

„c) ust 1b otrzymuje brzmienie:  
„1b. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o: 

1) 60% najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u 
których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub 
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epilepsję oraz niewidomych zatrudnionych w zakładach 
pracy chronionej, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

2) 40% najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u 
których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub 
epilepsję oraz niewidomych zatrudnionych w pozostałych 
zakładach.”;”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
- odrzucić 

 
10) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) w art. 26c ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego 

wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na 
rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej 
na podstawie art. 26a i art. 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej 
ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.”; 

– poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 
- przyjąć 

11) w art. 1 w pkt 15 lit c nadać brzmienie: 
„c) po ust. 3a dodaje się ust. 3a1 w brzmieniu: 

„3a1. W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub w razie nieprzekazania 
niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na 
wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia 
roku, w którym uzyskano te środki, pracodawca jest obowiązany do dokonania 
zwrotu 100 % kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności w 
terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
ujawnienie odpowiednio wydatkowania zakładowego funduszu aktywności 
niezgodnego z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub 
niedotrzymania terminu do przekazania niewykorzystanych środków 
zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy.”; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- odrzucić 

12) w art. 1 w pkt 18 lit. d nadać brzmienie:  
„d) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu: 

„4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu 
rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, 
oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały 
wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, 
podlegają wpłacie do Funduszu.”; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 12 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 13, 16 i 20. 
13) w art. 1 pkt 21 nadać brzmienie: 

„21) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 

3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret 
pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 
75, poz. 473, Nr 105, poz. 655 i Nr 149, poz. 996) stosuje się 
odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b, 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)), zwanej dalej 
„Ordynacją podatkową”, z tym że uprawnienia organów podatkowych 
określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.””; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

14) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 
473, Nr 105, poz. 655 i Nr 149, poz. 996) w art. 38 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a 
tiret 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„– w 30 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

– w 70 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,”; 
– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 

- odrzucić 
15) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 
473, Nr 105, poz. 655 i Nr 149, poz. 996) w art. 38 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a 
tiret 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„– w 40 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
– w 60 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych,”.”; 
– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- przyjąć 
16) w art. 6 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w pkt 19 lit. a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b i 3c, 

art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 
655 i Nr 149, poz. 996) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–
5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)), 
zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że uprawnienia organów 
podatkowych określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.””; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

17) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 
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„Art. 6a. Przepis art. 4 stosuje się do zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, naliczonych od wynagrodzeń i innych dochodów należnych za 
okresy przypadające po dniu 1 stycznia 2011 r.”; 

– poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

18) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. W roku 2011: 

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 
osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 
wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w 
wysokości: 

a) 70 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy, o której mowa w 
art. 1, 

b) 90 % kwot, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o której 
mowa w art. 1; 

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100 % 
kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy, o 
której mowa w art. 1.”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

19) art. 9 nadać brzmienie: 
„Art. 9. W roku 2011 przez najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się minimalne wynagrodzenie za 
pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”; 

– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 
– odrzucić 

20) po art. 11 dodać art. 11a w  brzmieniu: 
„Art. 11a. 1. Środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w 

art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 
2 pkt 2 tej ustawy, uzyskane przed dniem 1 stycznia 2011 r., które nie 
zostały wykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r., podlegają wpłacie do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. 

2. Do wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 
49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.”; 

 – poseł M. Plura w imieniu Wnioskodawców 
- przyjąć 

21) art. 12 nadać brzmienie: 
„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 10 lit. b, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;  
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3) art. 1 pkt 4, 8 i 14, art. 2 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2012 r.”;  
– poseł R. Zbrzyzny w imieniu KP SLD 

- odrzucić 
22) art. 12 nadać brzmienie: 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:  
1) art. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 6 

miesięcy od dnia ogłoszenia;  
2) art. 1 pkt 4 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 21 października 2010 r. 
 
 
 
 
                    Sprawozdawca  

 
 

                  /-/  Marek Plura 

Przewodniczący Komisji      
 
     

/-/ Sławomir Piechota 
 
 
 
 
 
 
 
 




