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

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (druk nr 4341) 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - 
skierował w dniu 24 czerwca 2011 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów 
Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

 
Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 
posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.  

 
wnoszą: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2011 r. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Polityki Społecznej i Rodziny Finansów Publicznych 
 oraz sprawozdawca 
 
 
 (-) Sławomir Piechota  (-) Paweł Arndt 
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Projekt

USTAWA
z dnia 20lt r.

o zmianie ustaw y _Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia2009 t. _Przępisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr L57, poz. |f41, z pÓźn.zm.,)) wprowadza sięnastęujące
zmlany:

1) art. 9I otrzymuje brzmienie:

,,Art. 91. Paristwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną:

1) Panstwowy Fundusz Rehabilitacji osÓb Niepełnosprawnych,
o ktÓrym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnta 1997 r. o reha.
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osÓb nie-
pełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z poźn.
,^.')) z dniem 1 styczni a2OI5 r.,

2) Fundusz Gwarantowanych Świadczęń Pracowntczych, o kto-
ryrn mowa w ustawtę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie rosz.
czen pracowntczych w razie niew1płacalności pracodawcy
(Dz.U. Nr 1 5 8, poz . LIfl , z 2008 r. Nr 237 , poz. 1654 oraz z
2009 r. Nr 6,po2.33 i Nr If5,poz. 1035) z dniem 1 stycznia
2012 r.

stają się paristwowymi funduszami celowymi w rozumieniu
ustawy, o ktorej mowa w art. 1.";

2) * art. 98 ust. 1-9 otrzymująbrzmienie:

,,Art. 98. l. Z dniem 1 stycznta 20|5 r. Biuro i oddziały Paristwowego Fundu-
szu Rehabilitacji osob Niepełnosprawnych stają się Biurem ob-
sługi Funduszu.

,) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostaĘ w Dz. TJ. z 2OO9 r. Nr 2|9' poz. 1706 oraz z 2OI0 t.
Nr 96, po2.620, Nr 108, po2.685, Nr 152, poz. 1020, Nr l6l,poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr
238,po2.1578.

D Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr f17, poz, 1427, Nr
226,po2. 1475, Nr 238, poz.1578, Nr 254, poz. 1700 i  Nr 257, poz.1726.
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2. Sprawy wszczęte, aniezakoriczone przed dniem 1 stycznia}}Ll r.
dotyczące do finansowania do wynagrodzeri pracownikÓw niep eł-
nosprawnych, refundacji składek na ubezpiec zen:'a społeczne
osÓb niepełnosprawnych lub umarzanta, rozkładania na raty bądź'
odr aczania terminÓw płatności nalezno ści pienięznych prz1pada-
jących Paristwowemu Funduszowi Rehabilitacji osob Niepełno-
Sprawnych podle gają rozpoznaniu według przepisÓw ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osÓb niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
2I4, poz. !4O7, z pożn. zm.3)) w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.

3. Umowy zawartę przez Paristwowy Fundusz Ręhabilitacji osÓb
Niepełnosprawnych zachowują moc do czasu ich wygaśnięcta, z
tym Że wynikające z tych umÓw prawa i obowiązki Funduszu sta-
ją się, z dniem 1 stycznia 2015 r., prawami i obowiązkami Peł-
nomocnika Rządu do Spraw osÓb Niepełnosprawnych, z wył'ą-
czeniem praw i obowiązkÓw wynikających z umÓw zawartych w
zakresie zadan ręa|tzowanych przez oddziały Paristwowego Fun.
duszu Rehabilitacji osob Niepełnosprawnych, ktÓre stają się pra.
wami i obowiązkami marszałkÓw wojewÓdztw.

4. Z dntem 1 stycznia 2015 r. zadanta ręalizowane przez oddziały
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji osÓb Niepełnosprawnych
stają się zadaniami marszałkÓw wojewÓdztw finansowanymi ze
środkÓw przekazywanych samorządom wojewÓdzkim na podsta-
wie art.48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o ktÓrej mowaw art. 33.

5. Z dntęm 1 stycZn|a2075 r.:
1) wygasają akty powołantaPrezesa i zastępcÓw Prezesa Zarury

du Paristwowego Funduszu Rehabilitacji osob Niepełno-
sprawnych oraz dyrektorow oddziałÓw tego Funduszu;

2) ulega rozwlązaniu Rada Nadzorcza t Zaruąd Panstwowego
Funduszu Rehabilitacj i osob Niep ełno sprawnych;

3) mienie Paristwowego Funduszu Rehabilitacji osÓb Niepełno-
sprawnych staje się mieniem Skarbu Paristw&, W imieniu ktÓ.
rego działa minister właściwy do Spraw zabezpieczęn|a spo.
łecznego;

4) na|eżności i zobowiązania Paristwowego Funduszu Rehabili-
tacji osÓb Niepełnosprawnych stają się naleznościami i zo-
bowiązaniami Skarbu Paristwa, w imieniu ktÓrego działa mi.
nister właściwy do spraw zabezpieczen|a społecznego.

6. Przekazanię mienia Paristwowego Funduszu Rehabilitacji osÓb
Niepełnosprawnych na rzecz Skarbu Pa stwa następuje na pod.

,) Zmtany teksfu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz,IJ. Nr 217, poz, 1427,Nr
2f6,poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i  Nr 257, poz. 1726.
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stawie protokołu zdawczo-odbiorc Zego sporządzonego do dnia 3 1
grudnia 2014 r. przęz Zarząd Parlstwowego Funduszu Rehabilita-
cj i osÓb Niepełnosprawnych.

7. Z dntem 1 stycznra 2015 r. pracownicy Biura Paristwowego Fun-
duszu Rehabilitacji osÓb Niepełnosprawnych stają się pracowni-
kami Biura obsługi Funduszu.

8, Z dnięm 1 stycznla f015 r. pracownicy oddziałow Paristwowego
Funduszu Rehabilitacji osob Niepełnosprawnych stają się pra.
cownikami urzędÓw marszałkowskich.

9. Stosunki pracy z pracownikami, o ktÓrych mowa w ust. 7 i 8, wy.
gasają z dniem 30 czerwca 20|5 r., jeieli przed dniem 31 maja
20|5 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub
płacy na dalszy okres albo w razię ich nieprzy1ęcia do dnia 15
czerwca 2015 r.";

3) w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Do czasu wejścia w iycie przepisÓw wykonawczychwydanych na podstawie
art.34 ust. 9 ustawy, o ktorej mowa w art. 33, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawąu zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy, o ktorej mowa w art. 33, w brzmieniu
obowiązującym do dnia 3 1 grudnia 2014 r.,, .

4) w art. I23:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,,4) art. |6, art. 17 pkt 6, art.39 pkt 1 i art. 70, ktÓre wchodzą w Życie z
dniem 1 styczni a 2012 r.",

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

,,,6) art.33, ktory wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia2015 r.''.

Art. f .
Ustawa wchodzi w Życte po upływte 14 dni od dnia ogłoszenia.
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