
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 17 grudnia 2002 r. Druk nr 296 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 17 grudnia 2002 r. nad ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 19, 21 i 22.

Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Marek Balicki



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 5a skreśla się ust. 4; Poprawka
sen. G. Czai

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 6c w ust. 9 w pkt 1 wyrazy "o prawie osoby

niepełnosprawnej do korzystania z ulg i uprawnień" zastępuje się

wyrazami ", o których mowa w art. 5a";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 6c skreśla się ust. 10; Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 4  i 19  należy głosować łącznie.

4) w art. 1 w pkt 9, w art. 10b:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa

warsztacie osób niepełnosprawnych przebywających w

jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia

terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest

obniżane w zależności od procentowego wskaźnika udziału

tych osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu, zwanego

dalej "wskaźnikiem udziału", zastrzeżeniem ust. 3a i 3b.",

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty,

o których mowa w ust. 3, w przypadku, gdy wskaźnik

udziału wynosi co najmniej 80%.

3b. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegają obniżeniu w

przypadku, gdy wskaźnik udziału nie przekracza 30%.",

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję
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c) w ust. 5 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) szczegółowe zasady obniżania dofinansowania w

zależności od wskaźnika udziału,";

5) w art. 1 w pkt 9, w art. 10d w ust. 8 w pkt 3 wyrazy "rejestru

ośrodków" zastępuje się wyrazem "rejestrów" oraz wyraz "rejestru"

zastępuje się wyrazem "rejestrów";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

6) w art. 1 w pkt 9, w art. 10e w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "200% dochodu" zastępuje się wyrazami

"50% przeciętnego wynagrodzenia",

b) w pkt 2 wyrazy "250% dochodu" zastępuje się wyrazami

"65% przeciętnego wynagrodzenia",

c) skreśla się wyrazy "- ustalonej według kryteriów określonych

w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

7) w art. 1 w pkt 13 w lit. a po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy

"w pkt 1";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

8) w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) w art. 21 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek

organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi,

zakładami budżetowymi albo gospodarstwami

pomocniczymi, samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, instytucji kultury oraz jednostek

organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr

kultury uznanych za pomnik historii, wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2,

wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6%

w 2008 r. oraz w latach następnych.";";

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
H. Dzido,
S. Izdebskiego
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9) w art. 1 w pkt 16 w lit. b po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy

"w zdaniu wstępnym";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

10) w art. 1 w pkt 18, w art. 26a w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "49 %"

zastępuje się wyrazami "50 %";

Poprawka
sen. G. Czai
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 11  i 12  należy głosować łącznie.

11) w art. 1 w pkt 22 w lit. d:

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

"3b. Kontrolę spełniania warunków i obowiązków przez

pracodawców, którzy uzyskali status prowadzącego zakład

pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej,

zgodnie z przepisami określającymi ich działalność,

przeprowadzają:

1) Państwowa Inspekcja Pracy � w zakresie art. 28

ust. 1 pkt 1-2,

2) wojewoda � w zakresie art. 28 ust. 1 pkt 3,

3) właściwy urząd skarbowy � w zakresie art. 33 ust. 1 i

3 pkt 1-2.",

b) skreśla się ust. 3c,

c) w ust. 3d skreśla się wyrazy "i 3c";

Poprawka
sen. A. Stradomska

12) w art. 1 w pkt 28, w art. 34:

a) w ust. 2:

- w zdaniu wstępnym skreśla się dwukropek,

- skreśla się oznaczenie pkt 1,

- skreśla się pkt 2,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "pkt 1",

c) skreśla się ust. 4, 5 i 9;

Poprawka
sen. A. Stradomska

13) w art. 1 w pkt 29, w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazie Poprawka
KPSZ
poparta przez
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"opracowywanie" dodaje się wyrazy "i realizacja"; komisję

14) w art. 1 w pkt 30 w lit. a przed pierwszym tiret dodaje się tiret w

brzmieniu:

"- w pkt 1 po wyrazie "opracowywanie" dodaje się wyrazy

"i realizacja" oraz skreśla się wyraz "projektów",";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

15) w art. 1 w pkt 48, w art. 51 w ust. 3e wyrazy "w ust. 2" zastępuje się

wyrazami "w ust. 3c";

Poprawka
sen. M. Balickiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 16  i 21  należy głosować łącznie.

16) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

w art. 27 w ust. 1 kropkę na końcu skreśla się i dodaje się

wyrazy "lub ma orzeczony znaczny stopień

niepełnosprawności.".";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 17, 18  i 20  należy głosować łącznie.

17) dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 54

miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub

poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu,

skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,

może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów:

1) do wysokości dwudziestopięciokrotnego

przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko

pracy, poniesionych w związku z:

a) organizacją nowych stanowisk pracy dla

osób niepełnosprawnych zdolnych do pracy

Poprawka sen.
W. Sadowskiej
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lub

b) przystosowaniem istniejących stanowisk

pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) ponad wysokość dwudziestopięciokrotnego

przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż

czterdziestokrotne wynagrodzenie za każde

stanowisko pracy, w przypadku zatrudnienia osób,

które zaliczono do znacznego stopnia

niepełnosprawności.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje

starosta na warunkach i w wysokości określonych

umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie

podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania

umowy.

3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

4. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1,

jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej

Inspekcji Pracy o utworzonym stanowisku pracy,

wydanej na wniosek starosty.

5. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest

krótszy niż 54 miesiące, pracodawca zwraca

Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych środki, o których mowa w ust. 1

pkt 1 i 2.

6. Zwrot, o którym mowa w ust. 5, powinien nastąpić w

ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy

z osobą niepełnosprawną.

7. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zwrotu

środków, o których mowa w ust. 5, jeżeli zatrudni, w

terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku
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pracy z osobą niepełnosprawną, inną osobę

niepełnosprawną skierowaną do pracy przez

powiatowy urząd pracy.

8. Przepis ust. 7 stosuje się również w przypadku

niemożności skierowania przez powiatowy urząd

pracy, przez okres 3 miesięcy, innej osoby

niepełnosprawnej.";

18) dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a. Przepisy art. 8a stosuje się do dnia 31 grudnia 2003 r.";

Poprawka sen.
W. Sadowskiej

19) w art. 18 w pkt 2 wyrazy "art. 10b ust. 3 " zastępuje się wyrazami

"art. 10b ust. 3-3b";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

20) w art. 18 w pkt 2 po wyrazach "pkt 16," dodaje się wyrazy "17,"; Poprawka sen.
W. Sadowskiej

21) w art. 18 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 1a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od

dnia 1 stycznia 2003 r.,";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

22) w art. 18 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą

od dnia 1 stycznia 2003 r.".

Poprawka
KPSZ
poparta przez
komisję

...............................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


