Projekt

AUTOPOPRAWKA
do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (druk nr 781)

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 projektu:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 5:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12
ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) jest traktowane
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,”,

–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,”;”,
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a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 5a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej
z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia, o których mowa
w art. 5,

mogą

składać

do

zespołu

do

spraw

orzekania

o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów
korzystania

z

ulg

i

uprawnień

na

podstawie

odrębnych

przepisów.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada prawo jazdy
lub pozwolenie na kierowanie tramwajem wydane przed
zaistnieniem niepełnosprawności, a wynik badania wskazuje, że
mogło

nastąpić

pojazdów

lub

ograniczenie
kierowania

zdolności

tramwajem,

do
zespół

prowadzenia
orzekający

o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia starostę
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia osoby
niepełnosprawnej, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:
„2a) w art. 6b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumentację
medyczną oraz informację o posiadaniu prawa jazdy lub pozwolenia
na kierowanie tramwajem.”;

2b) po art. 6b dodaje się art. 6b1 w brzmieniu:
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„Art. 6b1 1. W wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne
badania, w tym psychologiczne, zwane dalej „badaniami”,
osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie
skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub
psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.
2. Skierowanie powinno zawierać:
1) nazwę zespołu, którego lekarz lub psycholog kieruje na
badania,
2) rodzaj

badania,

na

które

jest

kierowana

osoba

zainteresowana,
3) imię (imiona) i nazwisko osoby skierowanej,
4) numer

ewidencyjny

Powszechnego

Elektronicznego

Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub cechy dokumentu

potwierdzającego

obywatelstwo,

w przypadku

cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,
5) datę urodzenia,
6) miejsce zameldowania albo pobytu,
7) datę wystawienia skierowania,
8) uzasadnienie do skierowania na badania,
9) podpis i pieczątkę osoby kierującej i akceptującej
przeprowadzenie badania.
3. Wyniki badań są sporządzane w formie pisemnej na
formularzu

badania,

do

którego

dołącza

się

wydruki

komputerowe lub wykonane zdjęcia.
4. Formularz badania zawiera następujące dane:
1) numer ewidencyjny badania,
2) nazwę wojewódzkiego zespołu, w którym badanie zostało
wykonane,
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3) imię (imiona) i nazwisko osoby badanej,
4) numer
Systemu

ewidencyjny
Ewidencji

Powszechnego
Ludności

Elektronicznego

(PESEL)

lub

cechy

dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, w przypadku
cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL,
5) datę urodzenia,
6) miejsce zameldowania albo pobytu,
7) datę wykonania badania,
8) wynik badania wraz z opisem,
9) informację o załącznikach,
10)podpis i pieczątkę odpowiednio lekarza lub psychologa
wykonującego badanie.
5. Wyniki badań są przesyłane do zespołu, którego lekarz lub
psycholog wystawił skierowanie, w terminie 3 dni roboczych
od daty ich sporządzenia, drugi egzemplarz wyników jest
przechowywany w wojewódzkim zespole łącznie z wydrukiem
komputerowym lub wykonanymi zdjęciami.
6. Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego, wydaje się kopie wyników badań.
7. W wojewódzkim zespole prowadzi się rejestr badań w formie
dokumentu

pisemnego

i

elektronicznego.

Rejestr

ten

powinien zawierać:
1) numer ewidencyjny badania,
2) dane osobowe osoby badanej, o których mowa w ust. 2
pkt 3-6,
3) datę skierowania na badania,
4) datę wykonania badania,
5) imię i nazwisko lekarza lub psychologa wykonującego
badania.
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8. Wojewódzki zespół jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych osób badanych, w celu wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
9. Dane zgromadzone w formularzu badania lub załączniki
udostępnia się, o ile są one niezbędne, do realizacji zadań
określonych w ustawie:
1) Pełnomocnikowi

Rządu

do

Spraw

Osób

Niepełno-

sprawnych,
2) powiatowym zespołom.
10. Formularz badania i załączniki ulegają zniszczeniu po
upływie 50 lat od dnia sporządzenia formularza badania.
11. Wojewódzki zespół jest obowiązany prowadzić odpowiednią
ewidencję oraz zapewnić przechowywanie i ochronę przed
uszkodzeniem, zniszczeniem

bądź utratą dokumentacji

dotyczącej badań.
12.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia:
1)

zakres wykonywanych badań oraz tryb i warunki
kierowania na te badania,

2)

warunki organizacyjne wykonywania badań,

3)

warunki techniczne pomieszczeń, w których są wykonywane badania

– mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu
procesu

orzekania

o

niepełnosprawności

niepełnosprawności.”;

2c) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu:

lub

stopniu
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„Art. 6d. 1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu
Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „systemem”,
w którym

przetwarza

się

dane

w

celu

usprawnienia

i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności.
2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik
są administratorami danych w prowadzonych przez siebie
bazach danych systemu.
3. W systemie gromadzi się dane dotyczące:
1)

osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

2)

przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa
w pkt 1,

3) członków

powiatowych

zespołów

i

wojewódzkich

zespołów,
4) liczby innych osób zatrudnionych w zespołach,
5)

kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c)

wynagrodzeń,

obowiązkowych

świadczeń, w tym na

składek

i

innych

pracowników wykonujących

badania lub wykonujących czynności pomocnicze
przy wykonywaniu tych badań,
d)

umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych
z osobami wykonującymi badania lub wykonujących
czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,

e)

pozostałych

rodzajowo

wyżej

niewymienionych,

w podziale na finansowane z budżetu państwa
i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Dane gromadzone w systemie obejmują:
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1)

dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1
i 3:
a)

imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,
c) płeć,
d) adres miejsca zameldowania,
e) adres miejsca pobytu,
f) cechy

dokumentów

tożsamości:

rodzaj

dokumentu, numer i serię dokumentu,
g)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub
obywatelstwo,

w

przypadku

cudzoziemca

nieposiadającego numeru PESEL,
2)

dane

dotyczące

wykształcenia

i

zawodu

osób,

o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3,
3) dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu
pracy osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4,
4)

dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia,
symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu na jaki zostało wydane orzeczenie,
wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
zapewnia warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki,
w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb
gromadzenia i usuwania danych z systemu, mając na
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względzie

ich

zabezpieczenie

przed dostępem

lub

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.”;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) po art. 25 dodaje się art. 25a-25d w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
1) zatrudnionych

osób

niepełnosprawnych

nalicza

się

i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia
13 października

1998

r.

o

systemie

ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)),
2) niepełnosprawnych rolników oraz niepełnosprawnych
domowników

nalicza

się

i

opłaca

na

zasadach

określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r.
Nr 7, poz. 25, z późn. zm.3)).
2. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż
25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od
zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą
składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie
emerytalne
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę
tych składek w całości.

2
3
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3. Fundusz refunduje pracodawcy prowadzącemu zakład pracy
chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do
zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) część wynagrodzenia, odpowiadającą składce należnej
od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą
składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia:
a) emerytalne,
b) rentowe,
c) wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę
tych składek w całości.
4. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%, w stosunku do
zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenie
emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy
odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na
ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności –
część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą
składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie
wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę
tych składek w całości.
5. Fundusz refunduje:
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1) osobie

niepełnosprawnej

prowadzącej

działalność

gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej
wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota
stanowiąca

60%

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
2) niepełnosprawnemu

rolnikowi

lub

rolnikowi

zobo-

wiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego
domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników
– wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek
w całości.
Art. 25b. 1. Zatrudnienie osób, o których mowa w art. 25a ust. 2-4, ustala
się odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 5 oraz art. 28
ust. 3.
2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona
u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:
1) nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu
pracy – refundację składek na ubezpieczenia społeczne
przyznaje się w pełnej kwocie,
2) przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy –
refundację składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje
się na tę osobę w pełnej wysokości pracodawcom
uprawnionym

do

miesięcznego

dofinansowania

do

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 26b
ust. 3.
3. Refundacja
przysługuje

składek
w

na

części

ubezpieczenia

społeczne

nie

odpowiadającej

składkom

na

ubezpieczenia społeczne finansowanym ze środków publicznych.
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Art. 25c. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 25a ust. 2-4, składa
Funduszowi:
1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, składkach na
ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
2) wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,
3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby
niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz
niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do
opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, z tym
że rolnik składa informację o składkach na ubezpieczenia
społeczne i stopniach niepełnosprawności w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym terminowo dokonał
zapłaty składek za dany kwartał, wraz z wnioskiem o wypłatę
refundacji składek.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa
pracodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą,

w

rozumieniu

przepisów

o

swobodzie

działalności gospodarczej.
4. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca,
osoba

prowadząca

działalność

gospodarczą

oraz

niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania
składek za niepełnosprawnego domownika, zwany dalej
„wnioskodawcą”,

przekazują

w

formie

dokumentu

elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobierają
drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub
wniosku.

Pracodawca

zatrudniający

nie

więcej

niż

5 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
oraz

osoba

niepełnosprawna

prowadząca

działalność

gospodarczą, a także niepełnosprawny rolnik lub rolnik
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zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego
domownika mogą przekazywać informacje i wnioski w formie
dokumentu pisemnego. Przepisy art. 391 § 1, art. 46 § 3
i art. 61 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego
stosuje się odpowiednio.
5. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Fundusz
przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości
ustalonej na podstawie ust. 1-4, art. 25a i 25b oraz informuje
wnioskodawcę o sposobie ich ustalenia.
6. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach
wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł,
Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu
uregulowania

zaległości

przez

wnioskodawcę.

Decyzja

podlega wykonaniu z dniem wydania.
7. W

przypadku

nieuregulowania

przez

wnioskodawcę

zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku
następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje
refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję
o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa
w ust. 6.
8. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota
refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu Funduszu
wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony
przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.
9. Wnioskodawca dokonuje, na formularzu, rozliczenia środków
uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia
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społeczne za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku
następnego.
10. Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez
okres roku na zasadach określonych w ust. 1-9, art. 25a,
art. 25b i art. 25d. Po upływie tego okresu wnioskodawca
może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie
wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne.
Art. 25d. 1. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole
wnioskodawcy w zakresie refundacji składek, w szczególności dotyczące ustalania wysokości refundacji składek na
ubezpieczenia

społeczne

i

wypłaty

wynagrodzeń

pra-

cowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia
w wyniku

kontroli

nieprawidłowości,

Prezes

Zarządu

Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa
w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w ust. 1,
z danych

Fundusz może nieodpłatnie korzystać

zgromadzonych

Społecznych

lub

Kasę

przez

Zakład

Rolniczego

Ubezpieczeń
Ubezpieczenia

Społecznego.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których
mowa w art. 25c ust. 1,
3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 25c
ust. 9,
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4) wymogi,

jakie

muszą

spełniać

wnioskodawcy

przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez
teletransmisję danych
– uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków
niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów
oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.”;”,

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) po art. 26c dodaje się art. 26c1 w brzmieniu:
„Art. 26c1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2-5 oraz art.
26a ust. 2 i 3, pracodawcom będącym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, mając na uwadze
konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy
z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie oraz
osobom

niepełnosprawnym

prowadzącym

działalność

gospodarczą lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom
zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego
domownika w ramach zasady de minimis, w tym także
sposób przedstawiania informacji o otrzymanej pomocy
publicznej lub zaświadczeń o pomocy de minimis.”;”,

e) w pkt 17 w art. 26f:
– ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż
12 miesięcy, pracodawca za pośrednictwem starosty, jest obowiązany
zwrócić Funduszowi w pełnej wysokości kwoty otrzymane ze środków
Funduszu, chyba że nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn
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określonych w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).”,
–

skreśla się ust. 4,

f) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) w art. 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia, tryb kontroli prowadzonej przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 25d
ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając
potrzebę

zapewnienia

jednolitego

prowadzenia

kontroli

oraz

prawidłowego przebiegu kontroli.”;”,

g) pkt 31-33 otrzymują brzmienie:
„31) w art. 46 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e
ust. 6, art. 26f ust. 3 oraz w art. 41 ust. 4, a także spłaty pożyczek
udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej
albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem,”;
32)

w art. 46a w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości do 25%
środków,”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2
lit. a i b – w wysokości zapewniającej jego realizację,”;

33) w art. 47:
4
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a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje
pozarządowe,”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz
może:
1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na realizację
projektów na rzecz osób niepełnosprawnych – na podstawie
umowy, która może być zawarta na okres dłuższy niż rok,
2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od
kredytów

udzielonych

projektodawcom

na

realizację

programów – zgodnie z umową określającą w szczególności
warunki

korzystania

z

tych

form

pomocy,

zawartą

z realizatorami programów.”,
c) uchyla się ust. 4,
d) uchyla się ust. 6;”;

2) art. 2 projektu otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.3)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 21b ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie
pobierania renty rolniczej szkoleniowej są finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”;

2) w art. 46 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
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„3a.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu całkowitej
niezdolności

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym

osoba

zainteresowana załącza informację o posiadaniu prawa jazdy
lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
3b. Lekarz

regionalny

inspektor

orzecznictwa

lekarskiego

zawiadamia o wydaniu prawomocnego orzeczenia o całkowitej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym starostę,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
której orzeczenie dotyczy, jeżeli osoba ta posiada prawo jazdy
lub pozwolenie do kierowania tramwajem, a wynik badania
wskazuje, że mogło nastąpić ograniczenie zdolności do
prowadzenia pojazdów lub kierowania tramwajem.”.”;

3) po art. 11 projektu dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ustalone na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz.

późn. zm.1)), jest traktowane na równi

353, z

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”;

4) po art. 14 projektu dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych
do

dokonania,

na

wniosek

ministra

właściwego

do

spraw

zabezpieczenia społecznego, przeniesienia między częścią 73
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych a częścią 44 – Zabezpieczenie
społeczne wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok
2007 na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 2
i ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.5)).”;
5) art. 22 projektu otrzymuje brzmienie:
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„Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c
ust. 6, art. 29 ust. 2 i 4, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9,
art. 36 ust. 4 i art. 44 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują
moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 ust. 8,
art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 4 i art. 44 ust. 3 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.”;

6) art. 23 projektu otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Ustawa

wchodzi

w

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

z wyjątkiem art. 1 pkt 32 lit. a, który wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.”.

__________________
)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135
i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397, Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459,
Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387,
Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163,
poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68,
poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r.
Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
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poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368,
Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683
i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440,
Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217.
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