Projekt z dnia 23 listopada 2017 r.

USTAWA
z dnia ....... ...... ..... . 2017 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i sp ołecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnospravmych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz.
777, 935 i 1428) wprowadza się następujące zmiany:

I) w art. l Ow pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
,,3) zajęciach klubowych.";

2) w art. 1Oa po ust. 5 dodaje
,,6.

Rada

się ust.

programowa

6 w brzmieniu:

dokonuje

.

.

p1erwszeJ

kompleksowej

oceny

realizacji

indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu w okresie nie wcześni ej niż
przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia
terapii w warsztacie.";
3) po art. 10a dodaje się art. lOaa- lOab w brzmieniu:
„Art. 1Oaa. l. W warsztacie może działać Rada Społeczna, w skład której wchodzą
przedstawiciele:

1) samorządu powiatowego;
2) pracodawców;
3) organizacji pozarządov.'Ych działających na rzecz osób niepełnospravvnych;
4) rodziców i opiekunów uczestników warsztatu;
5) uczestników warsztatu.
2. Zadaniem Rady Społecznej jest wspieranie warsztatu w realiza~ji celu działalności

warsztatu.
Art. lOab. Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej warsztat nie
mogą być

zatrudnione w warsztacie, z wyjątkiem stanowiska osoby nim kierującej . ";

4) w art. l Ob:

Il

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawę z dnia
25 czenvca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
macierzyństwa i ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

-2a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
,,2b. Procentowy udział w kosztach działalności warsztatu, o którym mowa w ust. 2a,
może być

zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł ich finansowania: z

zastrzeżeniem, że

kwota obliczona zgodnie z ust. 2a przed znalezieniern innych źródeł

finru.1.sowania tych kosztów nie ulega zmniejszeniu.",
b) po ust. 2b dodaje się ust. ie w brzmieniu;
ll2c. Przy tworzeniu warsztatów lub zwit;kszaniu liczby uczestników warsztatów należy
brać

pod uwag~ potrzeby lokalnego systemu wsparcia wskazane w powiatowej strategii

dotyczącej

rozwiązywania

problemów

społecznych~

komplementarność

tego systemu

wsparcia oraz liczbę osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało
zatwierdzone.";

5) w art. 1Of:
a) po ust. 2 d.odąje sitr ust. 2a i 2.h w brzmieniu:
,1

2a. Podmiot prowadzący warsztat prowadzi listę osób, których zgłoszenie do

uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie

rozpoczęły terapii \V

warsztacie.

2b. Osoba niepełnosprawna, która ópuściła warsztat w związku z podjęciem
zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa
w warsztacie w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu, jest wpisywana na
listę,

o której mowa w ust. 2a, i ma pierwszeństwo w

rozpoczęciu

terapii.'~.

b) po ust. 3 dod,~e się i.tst. 4 w btz.ft'lieniu:

„4. Uczestnik watsztatll ma prawo do uczestnictwa w terapii
następującęgo

po

miesiącu; w

którym

nastąpiła

utrata

ząjęciowej

ważności

do

końca miesiąca

orzeczenia

(I

stopniu

niepełnosprnwnoścL '\

6) po tirt. l Of dodaje
„Art. lOg. 1.

się

art. 1Og~ t Oh w brzmieniu:

Zajęcia

klubowe

oznaczają zorganizowaną formę

celu wspieranie osób niepeh1osprawnych w utrzymaniu
życiu społecznym

2.

ZajęG'ta

Zajęcia

na

samodzielności

i

niezależności

w

i zmvodow-ym.
klubowę

niopdnospl'aw'nej w
3.

mają.cą

rehabilitacji,

podjęciu

klubowe

mogą

obejrnować

aktywl'.l€

foi'my

wspierania

osoby

lub Ytrzyma11h1 zatrudni,.mia.

mogą być

prowadzone przez warsztat dla osób, które

były

uczestnikami tego warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osób

z.naj<lujeyG~ch ~i~ na li~~ie, 0 któriąj mowa w art. 1Of ust 2a,
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4. Osoba

niepełnosprawna może kontynuować zajęcia

klubowe bez

względu

na

utratę

lub zmianę zatrudnienia.
Art. 1Oh. I.

Czas tn.vania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie

mniej niż 5 godzin miesięcznie.
2. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubo"vvych ustala warsztat.";
7) w art. 21:
a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
,,2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół,
publicznych i niepublicznych irmych fom1 wychowania przedszkolnego oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych,

regionalnych

opiekuńczo-terapeutycznych,

placówek

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, publicznych i
niepublicznych

żłobków,

a

także

klubów dziecięcych

wskaźnik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 2%. ",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, są zwolnieni pracodawcy, co do których
ogłoszono upadłość.";

8) w art. 22:
a) po ust. 1 dodaje

się

ust. la w brzmieniu:

„ 1a. Sprzedający spełniający warunki określone w ust. 1 przekazuje wraz z fakturą, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, infonnację o zasadach nabywania i korzystania z
obniżenia wpłat i możliwości złożenia oświadczenia o zamiarze korzystania z

prawa do obniżenia wpłaty, najpóźniej w terminie określonym w ust. 2 pkt 2.",
b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje

się

pkt 2a w brzmieniu:

„2a) złożenie sprzedającemu, w tenninie 7 dni od otrzymania infonnacji, o której mowa
w ust. la, oświadczenia o zamiarze korzystania z prawa do obniżenia wpłaty, jeżeli
nabywca

otrzymał tę informację;" ,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 1:
I) stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
sprzedającego

zaliczonych

do

znacznego

lub

niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów;

umiarkowanego

stopnia

- 42) nie może być \vyższa niż 50 % kwoty należności za zakup, o którym mowa
\V

ust. 1, określonej na fakturz~ o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o

kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem jej korekt.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i

,,.,)'nagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o

pracę

lub

spółdzielczej

umcl\.V)' o pracy z~, miesiąc ; do którego zaliczono przychody, o których mowa w \!St. 8. Przy
obliczaniu stanu zatrud.n ienia i wskaźnika, o których mowa w ust. l 1 bierze się pod uwagę
zatrudnienie pracowników na dzień wystawienia faktury dokumentującej dany zakup. Do

ugtalania stanów zatrndnienia pnrnowników i wskaźników, o których mowa w

U;,t.

l i S~ 7,

stosuje się wyl~częnia Z€ stanów zatrudnienia okrdloi1c w art. 21 u~t. 5.",
e) w ust. i Opkt 1 otrzymuje brzmienie;

"I) wystawia informacje o kwocie obniżenia niezwłocznie po:
t1) otrzymaniu oświadczenia, o któr11n mowa w ust. 2 pkt 2a oraz

tenninowym uregulowan,iu nalei.nośGi,
b) termirto,vym uregulowaniu należności w przypadku niewykonania
obowiązk1.1

o którym mowa w ust. 1a

- jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następ\.ljącego po
miesiącu, w którym przypadał

termin płatności za zakup;",

t) po ust. 1O dodaje się ust. IOa w brzmieniu:

„ 10a. Stosowanie ust. 1~ l O oraz art. 22a
sprzedającego

22b me sprzeciwia się uznaniu za

lub nabyv1cę:

l) jednostek organizacyjnych, o który~h mowa w art. 2 pkt 1 ustav-,,y z dnia S
września 2016 r. o siciególnych zasadaGh rozliczeń podatku od towarów

i usług oraz

dokonywania Z\Vrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów
finansowahych z udi.iał~m środków pod1od~ących

2.

budżetu Unii Europejskiej lub od

pa11stw czkmko·.vskk;h EHropejskiego Poroz.umienia o Wolnym Handlu prnęz jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454),

2) jednostek organizacyjnych wchodzących w skład innych podmiotóv,'

- w przypalłku ujnvmienia danych ty(lh j0dno!!tek organizo.cyjnych na fttkturnc, o

którnJ mowa w 1:!sL 2 pkt l. '\
g) uellyla. ~ię M!t 11;

9) w art. 22b w ust. l:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)

kwoty

stanowiącej

różnicę

pomiędzy

zawyżoną

kwotą

wykazaną

w informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, a

obliczoną

kwotą

obniżenia

obni żenia

prawidłowo

w przypadku podania niezgodnych ze stanem

faktycznym danych skutkLtjących zawyżeniem kwoty obniżenia w tej informacji",

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) I 0% kwoty

należności ogółem określonej

art. 22 ust. 2 pkt l, w przypadku niewykonania

na fakturze, o której mowa w

obowiązku,

o którym mowa w art.

22 ust. Ia.";
l O) w art. 25a w ust. I część wspólna na końcu otrzymuje brzmienie:
,,- pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w d11iu złożenia
wniosku.";

11) w art. 25d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od decyzji, o których mowa w ust. l, art. 25c ust. 6-8,
ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa

Zarządu

przysługuje

wniosek o

Funduszu.";

12) w art. 26a ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„ 12 . Od decyzji, o których mowa w ust. 8-9a i 11 , przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu." ;
13) art 26c ust. 4b otrz;ymuje brzmienie:
„4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4,
rozpatrzenie sprawy do Prezesa

Zarządu

przysługuje

wniosek o ponowne

Funduszu.";

14) w art. 30 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1-3, pracodawcy

przysługuje

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewody. ";
15)wart.47:
a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje

się

pkt 4a w brzmieniu:

„4a) program zatwierdzony przez

Radę

Nadzorczą,

s łużący

finansowaniu

zajęć

klubowych;";
b) po ust. 2b dodaje

się

ust. 2c w brzmieniu:

,,2c. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o której mowa w art. 49e ust. 1 ustawy,
dotyczącej

zwrotu otrzymanych przez

gminę środków,

o których mowa w ust. 2b,

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu.";

- 616) w art. 48 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu 1 o której mowa w art. 49e ust. l ustawy,
dotyczącej
przysługuje

środków

Funduszu przekazywanych podmiotom, o których mowa w ust. l,

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprav.,ry do Prezesa Zarządu Funduszu.";

I 7) w art. 49e po ust. l dodaje się ust. I a w brzmieniu:

„la. Od dccy7.:ji Prezesa

Zarządu

Funduszu, o której mowa w ust. l, przysługuje

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarzi1ctu Funduszu.";
18) po art. 49f dodaje się art. 49g w brzmieniu:
„Art. 49g. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, "'vydanych na podstawie art. 49f
przysłngl.lje

wniosek. o ponowne rozpRtrzeni~ sprawy do Pr~zesa Zarządu Fund1Jsz1.1..";

19) w art. 51:
a) w ust. l zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Prezesa powohtje Prezes Rady Ministrów. na wniosek ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia spotecznego.'',
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
5 ,Zastępców Prczesa1 na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nadzorczą) powołuje

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.",
c) po ust. 2 dodaje

,.2a.

się

Powołanie

ust. 2a w brzmieniu:
na stanowisko Prezesa i

Zastępców

Prezesa jest równoznaczne

z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w· rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekt. pracy.";
20) wart. 51a uchyl~ się ust. 2-12.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 20 l. 6 r. poz. 1666,

2138 i 22S5 oraz z 20 l 7 r. poz. 60 i 962) wprowadza się nast~pującc zn1iany:

I) w art. 67 6 dodaje się § 5-7 w brzmieniu:
,,§ 5. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek
pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia
porózumienia określąiącego warunki stosowania telepracy albo określenia tych

wanmków w reguła.minie, w trybie przewidziahyn1 w§ l ~4.

§ 6. Ptacodawca uwzględnia wniosek pracownika, o któryrn mowa w art. I42 1 § l
pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba

że

nie ji:st to

możliwe

ze

w~gl~d11 nn organizae,J9 pracy lub rodzaj ptacy wykonywanej przez ptaGownika.

-7 -

O przyczyme odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika
w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. Przepis § 6 stostue się do pracowników, o których mowa w art. 142 1 § 1 pkt 2 i
3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia." ;
2)

po art. 142 dodąje się art. l4i w brzmieniu:
,,Art. 142
1)

1
•

§ 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek:

pracownika-małżonka albo

w przypadku
2)

pracownika-rodzica dziecka w

fazie prenatalnej

ciąży powikłanej,

pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4
ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 20 16 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
,,Za życiem" (Dz. U. poz. 1860),

3)

pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawnośc i
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
określonym

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych oraz dziecka posiadającego odpowiednio opinię o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie
kształcenia

specjalnego

lub

orzeczenie

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno

wychowawczych, o których mowa w przepisach usta'v\,y z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe.
- o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139
lub rozkładzie czasu pracy, o którym mowa w art. 140 1 albo w art. 142,
złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 2. Pracodawca
jeżeli

może odmówić uwzględnieni a

wniosku, o którym mowa w § 1,

jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj

pracy wykonywanej przez pracownik.a. O przyczynie odmowy

uwzględnienia

wniosku

pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 3. Przepisy§ l i 2 stosuje

się

do pracowników, o których mowa w§ I pkt 2 i 3,

również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.".

Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o

św iadczeniach

pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1368):
1) w art. 32 w ust. l po pkt 2 dodaje s ię pkt 2a w brzmieniu:
„2a)

c horym dzieckiem
niepełnospra\Ąrności

legitymującym

albo

się

orzeczeniem

orzeczeniem
o

o znacznym stopniu

niepełnosprawności

łącznie

ze

- 8·-

wskazaniami:

konieczności stałej

lub

długotrwałej

opieki h,tb pomocy innej osoby

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału

na co

dzień

ukończenia

leczenia, rehabilitacji i edukacji do

opiekuna dziecka w procesie jego

18 lat;".

2) w art. 33:
a) w ust. i po pkt I dodaje

się

pkt la w brzmieniu:
jeże li

,,la) 30 dni w roku kalendarzowyms

dziećmi,

opieka sprawowarta jest nad

o których mowa w art. 32 ust. l pkt 2a;";
b) w ust. 2 d()daje

się

zdanie drugie w brzmieniu:

„ W przypadku, gdy opieka jest sprawowana wyłącznic nad osobami o których mowa w ust. i

pkt ta i 2,

zasiłek

opieku11ezy

przysługuje łącznie

za okres nie

dłu ższy niż

30 dni w roku

kalci1darzowym. ".
Art. 4. W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w
życiem"

(Dz. U. poz. 1860) w art. 12 w ust. 3 wyrazy 11ustawy o systemie

ciąży

i rodzin „Za

oświaty" zastępuje

si9 wyrazami „ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe'' .
Art. 5. Osoby, J...--:tóre byty uczestnikami warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem
mogą korzystać

zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

zajęć

z

mowa w art. 10g ustawy zmienianej w art. l, w brzmieniu nadanym
rozpoczęły udział

"" zajęciach klubowych

Art. 6. Do pt'acodawcó\V
ustawy stosuje
ustawą,

się

najpóźniej w

będących w

klubowych, o których

niniej szą ustawą, jeżeli

dniu 31 stycznia 2018 r.

likwidacji w dniu

wejścia

w

życie

niniejszej

art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym

pocz,1wszy od

Niep~łnosprawnych

wpłat

należnych

za styczeń 2019

na

Pań s twowy

niniejszą

Fundusz Rehabilitacji Osób

r.

Art. 7. 1. Pracodawca, który pried dniem wejścia w życie niniejszej, usta,,vy nabył

prawo do

obniżenia \Vpłat,

\.vykorzyslać

o których mowa w art 21 ustaWy zmienianej w art. I,

może

je

na warunkach dotychczasO\\.'YCh.

2. Pracodawca, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustaW'/ dokonał zapłaty za

zakup potwierdzony

fakturą uprawniający

do

obniżenia wpłat

na podstawie art. 22 ustawy

zmienianej w art. I, w brtmieniu dotychczasov..-ym, moż.e nabyć prawo do obniżenia 'vvplat i
wykorzystać je

na Wfm.thkach dotychczasowych.

Art. 8. W przypadku okoliczności, o których mowa w

zmienianej w art. l,

dotyczących

infonnacji o kwocie

art. 22b ust. l pkt 4 ustawy

obniżenia

wystawionych po dniu

- 9wejścia

w życ ie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 12
zachowuj ą

ustawy zmienianej w art. 1,

moc do dnia

wejścia

w życ ie aktu wykonawczego

wydanego na podstawie art. 22 ust. 12 ustawy zmienianej w art. I, w brzmieniu nadanym
niniejszą u s tawą,

nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy.
Art. 10. Warunek

opłacania składek określony

art. I , w brzmieniu nadanym

niniejszą u stawą,

w art. 25a ust.

stosuje

s ię

ustawy zmienianej w

od dnia 1 lipca 20 16 r.

Art. 11. Do decyzji, o których mowa w art. 25d ust. 2, art. 26a ust. 12, art. 26c ust. 4b,

art. 30 ust. 3a, art. 49e, art. 49f ustawy zmienianej w art. 1, wydanych odpowiednio przez
wojewodę

albo

Zarządu

Prezesa

Nie pełnosprawnych

przed dniem

Pat1stwowego

wejści a

w

życie

Funduszu

Rehabilitacji

niniejszej ustawy, stosuje

się

Osób
przepisy

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
A r·t. 12. Prezes Zarządu Pańs twowego Funduszu Rehabilitacj i Osób N iepełnos prawn ych

oraz

Zastępcy

Zarządu

Prezesa

N i epełnosprawnych powołani

stanowiskach do czasu
Osób

Rehabilitacji Osób

przed dniem

powołania

Niepełnosprawnych

oraz

Prezesa

wej śc ia

w

Funduszu

życi e

Prezesa

Zarządu

Osób

pozos tają

na

Funduszu Rehabilitacji

Państwowe go

Funduszu

na podstawie art. 51 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w

niniejszą ustawą .

Art. 13. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia 20 18 r. z

zakresie art. lOab, art. l pkt 7 lit. a oraz art. 1 pkt 8 i 9, które
lipca 2018 r.

Rehabilitacji

niniejszej ustawy,

Zarządu Państwowego

Zastę pców

Niepełnosprawnych

art. 1, w brzmieniu nadanym

Państwowego

wyjątkiem

wchodzą

w

art. l pkt 3 w

życie

z dniem 1

Uztumdnionfo

Wejście w życie

na podstawie

Programu kompleksowego wsparcia d.lą rodzin „Za życiem", ustanowionego

uchwały

nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu

kompleksowego wsparcia dlu rodzin „Za

życiemn

(M.P. poz. 1250),

prz,yjętej

na podstawie

art. 12 ust. 1 ustaw)' z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem''
(Dz. U. poz. 1860), którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
spowodowało pott·zebę

wprowadzenia zmian przepisów w

następujących

ustawach:

l) ustawy z d11ia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej

oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.),

2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
~ póżn.zrn. ),

3) usta\.\')' z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego

w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368).

Przedmioto\.\'Y projekt ma na celu realizację działań wskazanych w programie Uest to drugi
etap realizacji programu inicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej). Istotą

projektowanych

rozwiąza11

jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla

rodzin w zakresie, rn.in.:
- usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach

tera_pii zajęcic:>wej,
- uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do
dziecka niepełnosprawnego do 18 roku

zasiłku opiekuńczego

w pn-ypadku choroby

życia,

- korzystania z clf)stycznych fom1 organizacji czasu pracy, w ty1n telepracy.

Pozostałe

1,miany

dotyczą

o rehabilitacji zawodowej i
dalej

„ustawą

postępowań
społecznej

administracyjnych uregulowanych w ustawie

oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych,

o rehabilitacji". Ponadto doprecyzowano niektóre przepisy

warsztatów terapii
zatrudniających

zajęciowej,

osQby

zwanych dalej „wlz",

niepełnosprawne

obowiązków

oraz zmieniono regulacje

zwanej

dotyczące działania

i praw pracodawców

dotyczące powoływania

Prezesa i Zastępców Prezesa Pru'l.stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zwanego dalej „PFRON".

1

I. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowc;j

s połeczn e.i

oraz zatrudnianiu osób

n iep ełnosprawnych

1. \Varsztaty terapii za,j ęci ow cj
Jedno z działań realizowanych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życi em" stanowi przygotowanie zmiany w przepisach umożliwiającej m.in. wsparcie
byłych

uczestników wtz, w utrzymaniu samodzielności i niezależno ści w życiu społecznym

i zawodov.rym, przez prowadzenie zajęć klubowych przez wtz.
Długotrwałość pobytu uczestników w wtz oraz efekty w zakresie ich przechodzenia na rynek

pracy to jedne z największych wyzwań związanych z funkcjonowaniem wtz. Obecnie można
zauważyć

brak związku działań wtz z oczekiwaniami i wymogami rynku pracy, co stanowi

zasadniczą przeszkodę

celem wtz będzie

we "vprowadzaniu uczestników wtz na rynek pracy. Podstawowym

przygotowanie osób

niepełnosprawnych do n i ezaJeżnego życia. Działania

powinny skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu osobom niepełnosprawnym
osiągania jak najwyższego
społecznym

poziomu samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu

i zawodowym, a także ich skutecznej integracji ze społeczeństwem.

W art. I w pkt 1 projektu ustawy zaproponowano zmianę w art. l O ustawy o re habilitacji,
przez dodanie pkt 3. Do podstawowych fotm

aktywności wspomagającej

proces rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych b ędzie należało również uczestnictwo
w zajęciach klubowych. W art. l w pkt 6 projektu ustawy proponuje się dodanie art. l Og-1 Oh.
Dodany art. 1Og-1 Oh ustawy o rehabilitacji realizuje działanie 3.3 wskazane w Priorytecie III
Usługi wspierające i rehabilitacyj ne - ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych , które opuściły

warszLat terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy".
Zaproponowano nowe regulacje dotyczące prowadzenia przez wtz zajęć klubov.rych dla osób,
które

zako ńczyły

uczestnictwo w wtz w

związku

z

podjęciem

zatrudnienia.

Uczestnicy wtz doświadczają trudności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Dlatego ważne
jest wspieranie ich nie tylko do momentu podjęcia zatrudnienia, ale równ ież i później.
Zadanie wtz nie powinno być ograniczone tylko do samego procesu przygotowania osób
niepełnosprawnych do wykonywania pracy. Uczestnicy wtz po jego opuszczeniu potrzebują

prowadzenia wobec nich działań mających na celu ich dalsze aktywne funkcjonowanie
społeczne. Zaj ęc i a klubowe oznaczają zorganizowaną formę rehabilitacji, mającą n a celu

wspieranie osób
społecznym

niepełnosprawnych

i zawodowym i

w utrzymaniu

będą mogły być

samodzielności

i

niezależności

w

życiu

prowadzone przez wtz dla osób, które były

uczestnikami tego wtz i opuściły go w celu po djęcia zatrudnienia oraz osób znąjdujących się
na liście, o której mowa w dodanym art. lOf ust. 2a. Zajęcia klubowe mogą obejmować
aktywne formy wspierania osoby niepełnosprawnej w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

2

ni~~~łnogpruwm:1 będr.ie mogł~ kol'ltynuowoć 21tjęcia

0:mba
lub

zmianę

nie mniej

zajęć

zatrudnienia. Czas trwania

niż

5 godzin

miesięcznie.

khibowe bez

klubowych dla osoby

Szczegółowy

zakres i

względu

na

niepełnosprawnej

organizację zajęć

ulrutę

wynosi

klubowych

będzie ustalał wiz.
zajęć

Wtz, zainteresowany prowadztniern

klubowych,

będzie rnógł ubiegać się

o ich

dofinansowruiie w ramach programu zatwierdzonego przez Rad<y Nadzorczą PFRON.

W tym celu w art. l vv pkt 15 w lit. a dodano w dotychczasowym fu·t. 47 ust. l pkt 4a ustawy
o rehabilitacji nową rngulację dotyczącą możliwośc i przeznaczania środków PFRON n.i
11n.ansowanie zajęć klubowych.
Pozostałe

zn-iiany

mają

charakter

doprecyzowujący.

W art, l w pkt 2 projektu ustawy

zaproponowano doprecyzowanie dotychczasowego art. lOa. Zgodnie z proponowanym a1i .

lOa ust. 6, Rada programowa

będzie dokonywała

pierwszej kompleksowej oceny realizacji

indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu w okresie nie wcześniej niż
przed upiywem 3 miesięcy i nie później

niż

po

upływie

6 miesięcy od dnia

rozpoczęcia

te1·apii

wwtz.
W art. 1 w pkt 3 projektu ustawy proponuje

wtz

będzie mogła działać

samorządu

osób

Rada

Społeczna.

się

dodanie art. IOaa-1 Oab, zgodnie z którym w

W

skład

powiatowego, pracodawców, organizacji

niepełnospra\\'tlych,

warsztatu. Zadaniem Rady

Rady

będzie

wspieranie wtz w realizacji celu jego działalności.

prowadzącej

być równocześnie

będą mogły

innych

działalności

źródeł

osoby

pełniące

funkcje

zarządcze

w jednostce

pracownikami wtz, z

wyjątkiem

kierującej.

W art. 1 w pkt 4 w lit. a pre>ponuje
kosztach

na rzecz

rodziców i opiekunów uczestników warsztatu, uczestników
że

stanowiska osoby nim

wchodzili przedstawiciele

pozarządowych działających

W dodanym art. IOab wskazano,
v,1z nie

będą

wa1·sztatu,

się zmia11ę w

będzie mógł być

ich finansowania, z

art. 1Ob ust. 2b. Procentowy

udział

w

zmniejszony, pod warunkiem znalezienia

zastrzeżeniem, że

kwota obliczona zgodnie z ust. 2a przed

znalezieniem innych źródeł finansowania tych kosztów nie ulega zmniejszeniu.

W art. l w pkt 4 w lit. b
daflym powiecie oraz
wsparcia

wska7Aną

uzupełniono

zwiększenia

Uzależniono możliwość

utworzenia wtz w

liczby uczestników wtz od potrzeb lokalnego systemu

w powiatowej

społecznych, komplementarności

art. l Ob.

strategii

dotyczącej

rozwiązywania

tego systemu wsparcia oraz liczby osób, których

problemów
zgłoszenie

do uczestnictwa w wtz zostało zatwierdzone.
Ponadto w art. 1 w pkt 5 uzupełniono dotychczasowy art. l Of. Podmiot
będzie zobowiązany
zostało

do prowadzenia listy osób, których

zatwierdzone, a osoby te nie

rozpoczęły

zgłoszenie

prowadzący

warsztat

do uczestnictwa w ·wtz

terapii w wtz (at1. l Of ust. 2a).

J

Osoba niepełnosprawna , która opuściła warsztat w związku z podjęciem zatrudn icńia; w
przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa w warsztacie w
terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez
miała pierwszeństwo

rozpoczęc iu

w

nią

warsztatu,

będzie

wpisywana na

l istę

będzie

i

terapii (art. lOf ust. 2b).

Ponadto uczestnik warsztatu ma prawo do uczestnictwa w terapii zajęciowej do końca
miesiąca następttjąoego

po

ni e pćlnosptawrtcś ci (8t'L

2. Zmiany

mi es iąci1 w

którym nastąpiła utrnta

ważnośGi

orzeczenia o stopniu

l Of 1:1at. 4).

d otyczące p os tęp owa ń

administracyjoych

W przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa PFRON oraz wojev,odę w postępowaniach
prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani a
administracyjnego, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) proponuje
środka

zas karżenia,

społecznego

innym

się zastąp i enie

dotychczasowego

tj. odwołania do ministra wł aściwego do spraw zabezpieczenia
ś rodk i em

przewi"1zianym w przepisach kpfl, tj . vvnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy (art. I pkt l l-14, 15 lit. b, l 6-18).
Zgodnie z art. 15 Kpa

postępowanie

administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba

S2\Gzególny stanewi inac:z,ej. Zapropenowan; rngylacje

s tanowią \ęx

że

przepis

speeiaiis w stos,mku

do przepisó•.v Kpa.
Rozwiązania

będą

korzystne z punktu widzenia adresata prawa,

postępowań

prowadzonych

gdyż

skrócą

N ależy jednocześnie wskazać, że

administracyjnych.

z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o

postępowaniu

przed

czas

zgodnie
sądam i

administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369: z późn . zm.) jeże li stronie przysh1guje prawo
do zwrócenia

s ię

sprawy, strona

może wnieść skargę

że

strona

do organu, który

postępowania

wydał decyzję

na

tę decyzję

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

bez skorzystania z tego prawa. Oznacza to,

w przypadku wydania Gccyzji w pierwszej instancji przez Prezesa

Zarządu PFRON bądiie m i ała mo żl iwo ść złożenia skargi na tę dec yzję bczpośrcd11i o do

wojewódzkiego

sądu

administracy,jnego, co

znacznie skróci

proces postępowania

administracyj nego.
Ponadto w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks post~powania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), ustawodawca w
ws kazał

na

konieczność

dok(mania

administracyjne w zakresie

przeglądu

aktów prawnych

dwuinstancyjności postępowań.

a11.

15

regul L~ących postępowania

Po dokonaniu

wstępne.i

analizy

problemu, projektodawca proponaje wprowadzenie ww. reg\1lacji w przedmiotowym

zakresie, jako korzystnych z punktu widzeniłl adrnsatów prnwa.
Pozostałe

zmiany mają charakter doprecyzowujący.

4

~\. i1 0iQWt'tłl'i Yllłilltl)'

W arl. l w pkt i pr-ojdHu us lawy pI'<Jponuje się zrnianę art

l 1 ust. 2b i 3

Ufltawy o

rehabilitacji. Zgodnie z proponowanym art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji, podmiotami
zobo\.viązanymi do osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą
również

inne

regionalne

opiekuńczo-terapeutyczne,

placówki

ośrodki

interwencyjne

preadopc>'jne, kluby dziecięc;e oraz inne fonny wychowania przedszkolnego, które na tej
podstawie będą rozlkzać sią z wpłat na PFRON. Ponadto zrezygnowano ze zwolnienia z
wpłat

na PFRON pracodawców prowadzących zakłady pracy będących w likwidacji.

Proponowana

zmiana wyn!ka z braku uzasadnienia zastosowania zwolnienia do v.rw.

podmiotów z uwagi na fakt, że przyczyną podjęcia decyzji o likwida~ji nie musi być trudna
sytuacja podmiotu, ale decyzja o zakończeniu lub przekształcc11iu działalności.
W art. l pkt 8 i 9 projektu ustawy zaproponowano zmianę art. 22 i 22b ustawy r, rehabilitacji.
Zmiany polegające na dodaniu w art. 21 ust. la i w ust. 2 pkt 2a oraz 1J11ianle brzmienia art.

22 ust. 10 pkt 1 oraz dodaniu w art. 22b ust. l pkt 5 ustawy o rehabilitacji
mechanizmu wystawiania ulg. Dotychczas
obowiązku wystawianią

ulg we

wpłataeh

sprzedający

na PFRON

to, czy chciał z tego skorzystać i czy zamierzał w
Proponowane zmiany

zmniejszą

zarówno

każdemu

uskarżali

się

ze ~miany

uciążliwość

na

kontrahentowi, bez względu na

przyszłości korzystać

obciążenia

\.V)'n.ikają

z ulgi.

administracyjne

sprzedających,

jak

i problem otrzymywania przez nabywców niechcianych informacji o kwocie

obniżenia.

Jednocześnie zwiększają

że zostaną

one gwarancje dla nabywców

odpowiednio poinformowani o

możliwości

chcących korzystać

z ulg,

korzystania z ulg i otrzymają infonnację o kwocie

obt-tlżenin.

W nowym trybie vvystawiania ulg

sprzedający będzie miał obowiązek

poinformowat'lia

nabywcy o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz o możliwości
złożenia

przez

nabywcę oświadczenia

o zamiarze korzystania z ulg. Informacja ta

mogła być

przekazana nabywcy wraz z

sprzedający

wykona nie

mający uprawniać

Nabyw1,;a

później niż

fakturą dokumentując~1

zakup.

będz ie

Obowiązek

ten

w dniu terminowej zapłaty przez nabywcę za zakup

do ulg. Przewiduje to dodany ust. la w art. 22 ustawy.

będzie miał

7 dni od otrzymania informacji od

sprzedającemu oświadczenia

sprzedającego

o zamiarze korzystania z prawa do

na

obniżenia wpłaty

złożenie

(dodany

art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy).
Sprzedający

wystawi mu

informację

o kwocie ulgi dopiero po otrzymaniu

(zmieniony art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy). Nov.ry proces nabycia ulgi jest
poinformowani~ nabywcy o tym instrumencie przez sprzedającego.

oświadczenia

uzależniony

od

Jeżeli sprzedający
zobo,,.,jązany

nie v.,ykona ()tJOwiązku określonego w art. 22 usl. Ia ustawy, to będzie

do dokonania wpłaty na PFRON przewidzianej w dodanym arl. 22b

usL

l pkt 5

ustaw>'· Wyniesie ona l 0% kwoty nalc1mości ogółem określonej na fakturze dokumentującej
zakup uprawniający nabywcę do ulgi. Nabywca nie poniesie negatywnych konsekwencji
niev..rykonania obowiązku przez sprzedającego. Nie będzie musiał złożyć oświadczenia
(art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy) oraz będzie

miał

prawo do otrzymania informacji o uldze (art. 22

ust. 1O pkt 1 w zw. z art. 22 usl. 2 pkt 2a ustawy).
Zmiana do art. 22 ust. 9 ustawy ma charakter porządkujący. Pracodawcy często zgfaszali
wątpliwości dotyczące

aw

i;zczególności

obliczania stanów zatrudnienia dla celów ulg we wpłatach na PFRON,

co do stosgwania

wyłącze11

z tych stanów przewidzianych w art. 21 ust, 5

ustawy. Wyłączenia te jednolicie stosowane są przez tych pracodawców w innych
przypadkach przewidzianych w ustawie (m.in. dla celów dofinansowania do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych, statusu zakładu ~racy chronionej , czy obliczania wpłat na PFRON).
W odniesieniu do ulg kwestia ta nie
polegająca

na

uzupełnieniu

wątpliwości

Usuwa ich

była

unormowana na poziomie ustawov,rym. Zmiana

w art. 22 ust. 9 hdania trzeciego jest korzystna dla pracodawców.

i nie wymaga analizowania aktów wykonawczych, orzecznictwa

Trybunatu Konstytucyjnego i sądów administracyjnych w analogicznych zaktcsach.
Jednocześnie

pracodawcy nie

będą

pełnosprawnych nieświadczących

musieli

pracy (np. w

uwzględniać
związku

w stanach zatrudnienia osób

z odbywaniem

służby

wojskowej,

czy przebywaniem na urlopach związanych z rodzicielstwem, czy na świadczeniu
rehabilitacyjnym). Natomiast w zdaniu drugim w art. 22 ust. 9 ustawy wskazano okres) na
który

należy ustalać

sprzedającego żgodnie

tego szczególnegQ

!ltany zatrudnienia dla potrzeb wykazania struktury wy1naganej od
z art. 22 ust. I ustav.,y. Jest nim

rozwiązania było

dzień

celowe z uwagi na

wystawienia faktury.

konieczność

zapewnienia

Przyjącie
pewności

prawnej sprzedających co do zakresu ich obowiązku określonego w art 22 ust. la t.1sta'vvy.

W dniu w1 stawicnia faktury~ wraz z którą. może być przekazana informac,_ja o zasadach
obniż.ania wpłat na PFRON nie są znane prz-eciętne micsiyczne stany zatrudnienia za ten
miesiąc;

czego wymaga art. 2 pkt 6 ustawy. Dlatego dane te będą ustalane na dzień

wystawienia faktury, a nie na
przyporządkowano

Zmiańa. w

miesiąc

jej wystawienia, czy na

miesiąc,

do którego

przychód. z zakupu, o którym mowa w art. 22 ust. l ustawy.

art. 22 ust. S ustawy o rehabilitacji wprowadza

zasadę~ ż.e

kwota \cilgi obliczona

przez sprzedającego ńie będzie mogła być wyższa od 50% kwoty h.etto należności wykazanej
na fakturze

zmiany jest

dokumentującej

zakup

mający uprawniać

do ulgi. Celem wprowadzenia tej

zapobieżenie możlhvym nieprawidłowościom wynikającym z korekt faktur

zakupów związanych ze zwrotami towarów, na które wystawiono już ulgi. Przepis Vvyraźnie
wskazuje, że na kwotę ulgi wpływ będzie miała nie tylko kwota należności ~a zakup

6

pi~rwotnic ustalona przez strony: l<:cz
zwrotów zakupów). Zmi ana ta

również

zastępuje

oraz qiewlaśdwie umieszczony w art. 22

wynikające

wszelkie zmiany tej kwoty (np.

dotychczasowy ust. 11, który
(dotyczył

był

z

mniej precyzyjny

bowiem oblic;?:enia ulgi, a nic wystawiania

informacji o kwocie obni żenia) .
polegająca

Zmiana

możliwość

na dodaniu w w;tawie w art. 22 ust. lOa potwierdzi
wpłatach

uczestnictwa w procesie nabywania ulg we
rozliczenia podatku i

usług podlegają

na PFRON przez podmioty, których
,vrześnia

centralizacji (na podstawie ustaw-y z dnia 5

2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług orąz dokonywąnia

zwrotu

środk ów

realizację

publicznych przeznaczonych na

udz iałem środków pochodzących

z

budżetu

pl'Ojekiów finansowanych z

Unii Europejskiej lub od

Ew·opejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
(Dz. U. poz. 1454). Zmiana ta
aktywności
urzędy

zawodowej, a

gmin.

także

Drugą grupą
są

doprecyzowane,

umożliwi

państw członkowskic h

samorządu

terytorialnego

samorządowe zakłady

wystawianie ulg np. przez

bezsporne korzystanie z ulg przez miejskie biblioteki, czy

podmiotów, których rozliczenia z

jednostki organizacyj ne

będące częśc i ą

wpłat

na PFRON,

innych podmiotów (pracodawcy

tacy, jak np. szpitale, jednostki wojskowe,

sądy, oddzi ały spółek). Będą miały

zastosowanie przepisy art. 22 ustawy. Po

spełni eniu

powyższe

udziel ać

ulgi we

podmioty

wp łatach

będą mogły

do nich

określonych w

warunków

ulg swoim kontrahentom lub

art 22

nabywać

na PFRON. J eżeli podmioty wymienione w art. 22 ust. 1Oa pkt 1 lub 2 będą

zamierzały korzystać
Jednocześnie w

odpowiednio

zostaną

z ulg, ich dane

będą musiały być

art. I w pkt 9 projektu ustawy,

pkt 4 ustawy o rehabilitacji

złagodzono wysokość wpłaty

dotyczącej zawyżenia

skomplikowany sposób (alternatywuie jako

ujawnione na fakturze.
w art. 22b ust. I

kwoty ulgi. Nie bvdzie ona obliczana w

3-krotność

kwoty

zuwyże ni,1 albo

10% kwoty

ulgi), lecz zawsze będzie równa kwocie zawyżenia.
W art. 1 w pkt 10 projektu ustawy proponuje

się zmianę w

W

wsparcia

25a

art.

uregulowano

instrument

niepełnos prawttych

w postaci refundacji kosztów

poniesionych przez

niepełnosprawnych przedsiębiorców

umożliwienie

i

wysłanie

osobom

art. 2.5a ustawy o rehabilitacji.

aktywizacji

s kładek

zawodowej

osób

społeczne

na ubezpieczenia

lub rolników. Zmiana ma na celu

ni epełnosprawnych opłacenie składek

społ eczne

na ubezpieczenia

wniosku w jednym dniu. Postulaty zmia:n w tym kierunku

były zgłaszane

przez

osopy niepełnosprawne i organizacje pozarządowe.
W art. l w pkt 19 i 20 projektu ustawy zaproponowano
ustawy o rehabilitacj i. W przypadku
Prezesa

Zarządu

·wyłaniania

zn1ianę

Prezesa

art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 51 a

Zarządu

PFRON zaproponowano zmian9 sposobu ,:vyboru

naboru obsadzania wyższych stanowisk w

służbi e

PFRON i

Zastępców

posiłkując się

zasadami

cywiln<:j.
7

n. Zminn)' w usttm,i.c -

l<odel,s pntcy

W programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za

życiem" pr7.ewidziano działania

dotycz,1ce zwiększenia elastyczności przepisów Kodeksu pracy w zakresie organizacji czasu
pracy,

mające

na celu wsparcie:

l) kobiet w ciąży powikłanej;
po si adającego

2) rodziców dziecka
upośledzeniu albo

zaświadczenie

nieu1Gc7.alnej chorobie

o ciężkim

zagrażającej

życiu,

nieodwracalnym

które

pows~ały w

szczególnymi

potrzebami

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w c1.asie porodu ;
J) rodzin

z

diieckiem

ni cpeł nośprawnym

lub

ze

edukacyjnymi.
Dostrzegając

pozost~ją w

koniecz ność

pomocy

wyżej

wymienionym osobom, które

litOBunku pracyi w art. 2 projekiu ustav.ry proponuj e

Koacksu pracy

po!sgająGe

1) wprowadzeniu

się

jednocześnie

zmiany przepisów

no;

możl.iwośc i

wykonywania pracy w formie telepracy nn wniosek

wiątąey pracotltnvcę

Prawo do wykonywania pracy w formie telepracy na wią7,ący wniosek pracownika przyznaje
s i ę:

a) pracownikom-rodzicom
nieodwracalnym
powstały w

dziecka

upośledzeniu

posiadającego

zaświadczenie

albo nieuleczalnej chorobie

o

ciężkim

zagrażającej życi u ,

pnmatalnym okresie ro.r.woju dziecka iub w czasie porodu

o którym mowa w 3rt. 4 ust 3 ustawy o wspatGil:1 kebict w

które

(zaświadczenie.

~iązy

i rodzin nZa

życiom;,) ,

b) p.rncown.ikom~roflzicorn dzi©Gka niepcłno spra\.vn~go (zgodnie z art. 12 ust. J ustawy o
wspar(.iu kobiet w

ciąży

i rodzin ~,za życiem" • dziecka legitymującego się

orzeczeni(!m o ni epełnosprawności albo orzeczenjem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu

niepełnosprawnośc i określonym

społecznej

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i

oraz zatrudnianiu osób 11iepetnosprawnyQh)i

c) dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (zgodnie z art. 12 usl. 3 us tawy o

wsparciu kobiet w
op inię o

ciąży

i rodzin „Za

życicm'

1

-

dziecka posiadającego odpowiednio

pott'ZebiG wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie

kształcenia

specjalnego

lub

orzGcz.enie o potrzebie

zaJęc

rewalidacyj no

wychowawczych, o kt6l'ych mowa w przcpisad1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatow~).

W

powyższych

przypadkach pracodawca

będzię mógł odmówić uwzględnienia

uwzględn ienie byłoby niemożliwe

jedynie w przypadku, gdy jego

ze

względu

-..vniosku,

na organizacj9

pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
Z uprawnienia do vvykonywania pracy w formie lelepracy na
skorzystać wyżej

\Vymienicni pracownicy,

dorosłymi dziećmi,

tj.

2) wprowadzeniu

powyżej

18 roku

moż liwośc i

także w

wiążący

przypadku, gdy

wniosek

będą

mogli

opiekować się b9dą

życia.

wykouywan ia pracy w fol'mie telepra cy na ogólnych

zasadach

Projekt noweiizacji Kodeksu pracy przewiduje
wniosku

niewiążącego

n i ezależnie

pracodawcy

warunki stosowania teiepracy, albo

możliwość

określenia

stosowania telepracy, na podstawie

od zawarcia porozumienia

określającego

tych warunków w regulaminie (a zatem

także

u pracodawców, u których nie zawarto formalnego porozumienia w sprawie stosowania
telepracy z przedstawicielstwami pracowników). Zatem zmiany te
wszystkich pracowników, w tym
pracownika-małżonka

w przypadku ciąży

Wymienione osoby

także

albo

są

adresowane do

do

pracownika-rodzica dzieeka

w

fazie

prem1tatnej.

powikłanej.

będą mogły

na ogólnych zasadach

wnioskować

o wykonywanie pracy

w formii; telepracy.

3) wprowadzeniu

ęlas ty cznyc h

form ol'ganlzacji czns u pracy na wniosek

wiążący

pra codawcę

Projektowane

znuany

przepisów

Kodeksu

pracy

obejmują

wykonywanie

pl'at.!)'

w przerywan:ym czasie pracy lub indywidualnym rozkładzi e czasu pracy albo w ruchomym

czasie pracy. Wniosek
a)

będzie mógł złożyć:

pracownik-małżonek

albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku

dąży powikł anej,

b) pracownik-rodzic cizie.eka
upośledzeniu

posiadającego zaświadczenie

albo nieuleczalnej chorobie

o

ci<;żkim

zagrażającej

i nieodwracalnym

życi u ,

które

powstały

w prenatalnym ukresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

c) pracownik-rodzic

dziecka

niepeł nosprawnego

lub

dziecka

ze

szczególnymi

potrzebami edukacyjnymi.

9

Pracodawca

będzie mógł odmówić uwzględnienia

uwzględnienie

nic

będzie możliwe

ze

względu

wniosku jedynie w przypadku, gdy jego
na

organizację pra~y

lub

rodząj pracy

1,,vykonywane.i przez pracownika.
Uprawnienie do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy

opiekuj ącym się także dorosłymi dziećmi,

pracownikom wymienionym w pkt b) i c)
tj. powyżej

przysługiwać będzie

18 roku zycin.

III. Zmiany w ustawie o świa d czeni ac h

pie n ięż nyc h 1.

ubezp ieczenia spoleczoego w ra7,ie

choroby i ro ncicrzyóstwn
W programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
mające

życiem"

działanie

przewidziano

na celu wsparcie opiekuna pracującego w przypadku choroby dziecka.
jeżeli

Matce albo ojcu,

podejmują

nie

rezygnują

lub

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
o ni epełnosprawności

łączn ie

pomocy innej osoby w
egzystencji oraz

ze wskazaniami:

związku

legitymuj ącą

konieczności stałej

konieGzności stałego współudziału

niepełnosprawności

osobą

lub

się

orzeczeniem

dłu gotrwałej

opieki lub

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

jego leczenia, rehabilitacj i i edukacji, albo
stopniu

z zatrudnienia lub mneJ pracy

na co

dzień

opiekuna dziecka w procesie

osobą legitymującą s ię orzeczenięm

przysługuje świadczenie

pielęgnacxine

z

o znacznym

tytułu

rezygnacji

z z.atrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Wykon.yvvanie funkcji rodzicielskiej i praca zawodowa wymaga od osoby
pogodzenia

wielu

obowiązków.

W

przypadku

rodziców

wykonującej pracę

wychowujących

dzieci

z niepełnosprawnościami łącze nie pracy zarobkowej z obowiązkami domowymi wymaga

jeszcze większego
Dostrzegając

vvysiłku.

potrzebc; pomocy pat'lstwa rodzinon1

wychowującym

art. 3 projektu ustawy przewidziano wsparcie opiekuna

dzieci niepełnosprawne, w

pracąjącego

w przypadku choroby

dziecka.
Ustawa z dnia 25 Gzerwca 1999 r. o

świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczeniu

społecznego

w razie choroby i macierzyństwa stanowi, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu

zwolnionemu od ·wykonywania pracy z powodu
m. in. nad chorym dzieckiem w wieku do

konieczności

ukończenia 14

osobistego sprawowania opieki
lat i innym chorym

członkiem

rodziny, W przypadku opieki sprawowanej nad dzieckiem chorym do \-1kończen1a 14 iat
zasiłek opiekuńczy przysług1:1j e

konieczności

przez oktes zwolnienia od wykonywania pracy z powodu

osobistego sprawowania opieki, nic dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku

kalendarzowym, natomiast w przypadku sprawowania opieki nad innym chorym

rmitin~ prz~t ok.ref! 14 ani w rok1.1 kulendartowyrn. Zn

ezłćm~ów l'odiiny

członkiem

uwaiu

się

m.in,
llJ

dzieci w wieku

powyżej

i 4 lat, jeżeli pozostają we wspólnyn1 gospoda.l'stwie domov1ym

z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
Projektowane regulacje

wprowadzają

legitymującego się

dziecka

dtugotrwałej

założenil,J mają ułatwić

łącznie

opieki lub pomocy innej osoby w

samodzielnej egzystencji oraz

ze znacznie

z wykonywaniem aktywnosci zawodowej. Pr~jekt

na co

ukończenia

dzień

życiem". Biorąc

września

ląl.!zenie

opiekuna

opieki nad nim

wydłużenie zasiłku

bowie1t1

niepełnosprawności

o

łącznie

ze

konieczności stałego

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

prze2 dziecko 18 lat.

W art. 4 zaproponowano

7

dzień

na co

samodzielnej egzystencji oraz

IV. Zmiany w ustawie o wsparciu kobiet ·w

„Za

lub

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwi.-1zku

ograniczoną możliwością

współudziału

do

orzeczeniem

albo

konieczności stałej

wskazaniami:

ze znacznie

stałej

z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym

niepełnosprawności

stopniem

zakłada

albo

ograniczoną możliwością

konieczności stałego współudziału

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

opiekuńczego

konieczności

ze wskazaniami:
związku

rodzicom

niepełuosprawności

orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności

orzeczeniem o

z.miany, które w

zmianę

pod

i rodzin ,,Za tyciem"

art. 12 ust. 3 ustav1y o wsparciu kobiet w

uwagę, że

1991 r. o systemie

ciąży

oświaty

ciąży

i rodzin

dotychczasowe przepisy art. 7 l b ustawy z dnia
(Oz. U. z 20 16 r. poz. 1943, z

późn.

zm.)

dotyczące

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie
kształceni a

specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zostały

przeniesione do art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 20 1ó r. - Prawo
r. poz. 59 i 949), dokonano zmiany polegającej ntt
o systemie

oświaty

na

odesłanie

oświatowe

zastąpieniu odesłania

(Dz. U. z 2016

do przepisów ustawy

do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

o:;wiatowe.
Przepisy

przejściowe

i końcowe
że

W art. 5 projektu ustawy wskazano,
go w

związku

zajęć

klubowych,

z

podjęciem

osoby, które

były

uczestnikami warsztatu i

zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 2018 r.

jeżeli rozpo częły udział

w

zajęciach

klubowych

opusciły

mogą korzystać

najpóźniej

z

w dniu 31

stycznia 20 l 8r.
W art. 6 projektu ustawy wskazano, że przepisy dotyczące pracodawców prowadzących
zakłady

pracy

będące

zakłady

pracy

począwszy

pracodawców

w likwidacji (art. 2 I ust. 3), stosuje się do pracodawców
od

wpłat

na PFRON

prowadzących zakłady

pracy

należnych

będące

za

styczeń

prowadzących

2018 r., z

w likwidacji w dniu

wyjątkiem

wejścia

w

życie

11

ustawy, do kiórych stósuje

się

począwszy

nowe przepisy

od wph1t

nnleżnyGh

za styc:iei1

2019 r.
Biorąc

pod uwagę zmiany kwot ulg i zasad wydawania informacji o kwocie obniżenia
było

konieczne

rozwiązań

wprowadzenie

przejściowych

gwarantujących

stronom

konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych (art. 7 ust. 1 projektu) i ochrony interesów w
toku (art. 7 ust. 2 projektu).
W art. 8 projektu ustawy wskazano, że w przypadku okoliczności zawyżertia prze6
sprzcda.jącego

obniżenia

kwoty

wejścia w życic

wystawionych po dniu
Rozwiązanie

to jest konieczne,

ujawnieniem

błędnie

Adresat praw.I musi

wpłat,

jGdnak

art. 22b, stosuje

muszą być

wspomniany przepis.
rozwiązania w

już w

mu znane

nowe brzmienie przepisu.

na PFRON jest

Jednocześnie

związany

wpłaty gkrcślonej

nie ma

konieczności

czynności

w art, 22b u.st. l pkt

czynności,

dniu wykonywania

z

udzielania ulg.

konsekwencji sposobu wykonywanych

w dniu ich realizacji. Dlatego nowe zasady naliczania
4 ustawy

s ię

czynności sprzedającego dotyczących

świadom

obniżenia

informacji o kwocie

ponieważ obowiązek wpłat

wykonanych

być

dotyczącej

co gwarantuje

wprowadzania analogicznego

odniesieniu do stosowania art. 22b ust, I pkt 5, ponieważ obowiązek, którego

ujawnienie niewykonania skutkuje

obowiązkiem wpłat

- zostanie

nałożony

na

sprzedającego

od dnia l lipca 2018 r.
W art. 9 projektu ustawy zaproponowano zachowanie w mocy rozporządzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji
na

Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób

dotyczących

Niepełnosprawnych

kwot obniżenia

wpłat

oraz ewidencji vvystawionych

informacji o kwocie obniżenia przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 22
Konieczność

ustawy.

obowiązając~j

wydania nowego aktu wykonawczego wynika z utraty jego mocy

w wyniku wprowadzenia zmian w art. 22 ustawy. Konieczny jest również

okres na wydanie nowego aktu prawnego, który będzie
W art. IO projektu ustawy wskazano,

I ustawy o rehabilitacji stosuje

się

że

warunek

wdrażany

przez PFRON.

opłacania składek, określony w

art. 25a ust.

od dnia 1 lipca 20 l 6 r. Proponowana regulacja

korzystana dla adresatów prawa. Okres wstecznego atosowania tego

będzie

rozwiązania jest tożsamy

z zakresem czasowym stosowania tego przepisu w dotychczaso""'Yffi brzmieniu nadanym
ustawą

z dnia 25

·września

2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo·łecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886, z poźn. zm.). Zadc11
wnioskodawca, który
złożenia

opłacił składkę w

dniu

złożenia

nie poniesie konsekwencji w tym zakresie.

wniosku, a nic przed dniem jego

Jednocześnie

wnioskodawcy, którym

odmówiono refondacji z tego powodu będą mogli wnioskować o jej wypłatę.
W art. 11 projektu ustawy proponuje się przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku
spraw znko1i.czonych w picrwsz~j instancji dotyczących refundacji składek na ubezpieczenia
12

społeczne,

statusu

zakładu

zakładu

pracy chronionej lub
tytułu

dochodów utraconych z
były

zwolniei'1 przez

aktywności

gminę środków
że

stosowane przepisy dotychczasowe. Oznacza to,

przysługiwało odwołanie

zawodowej, rekompensaty
środków

oraz zwrotu

PFRON

odpowiednio od ww. decyzji

przejściowy dotyczący

Zarządu

stanowiska przez dotychczasowego Prezesa
Zarządu

przyznuma

będzie

do ministra wlaśclwego do sprnv,, zabezpieczenia społecznego.

W art. 12 projektu ustawy zaproponowano przepis

Zarządu

niepełnosprawnych 1

dofimmsowania do wynagrodze11 prucowników

powołania

PFRON do czasu

Prezesa

PFRON oraz

Zarządu

zachowania

Zastępców

Prezesa

Zastępców

Prezesa

PFRON oraz

PFRON na podstawie znowelizowanego art. 51 ust. l i 2 ustav.,y o rehabilitacji.
się,

W art. 13 projektu ustawy proponuje

aby ustawa

weszła

w

życie

z dniem 1 stycznia

2018 r., z wyjątkiem a11. l pkt 3 w zakresie dodawariego art. lOab ustawy o rehabilitacji, a11.

I pkt 7 lit. a oraz art. 1 pkt 8 i 9, które wchodzą w
będzie

Proponowana ustawa

mikroprzcdsiębiorców, małych

dzieci

miała

wpływ

i średnich

niepełnosprawne powyżej

14 roku

życie

na

z dniem I lipca 2018 r.

działalność

przedsiębiorców

przedsiębiorców) zatrudniających
życia,

którzy po

dotychczasowych 14 dni opieki nad dzieckiem,

będą

dzieckiem„ Tym samym projektowana zrniana

wejściu

mogli

może

w

rodziców mających

życie

wykorzystać

skutkować

(w tym

ustawy w miejsce
30 dni opieki nad

zwiększoną

absencją

pracownikt1. Nie \.\'J)lynie ona natomiast na w·zrost kosztów po stronie pracodawców,
zasHkj opieku11cze w

Projektowane

całości

rozwiązanie

finansowane

umożliwiające

niewiążącego pracodawcę, niezależnie

są

gdyż

przez ZUS z funduszu chorobowego.

stosowanie telepracy na podstawie vmiosku

od zaw~cia porozumienia

określającego

warunki

stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie, które jest adresowane do
wszystkich praco\\ników na tym etapie prac nie

są

może spowodować
możliwe

one

skutki finansowe dla pracodawców, jednakże

do oszacowania. Pracodawca

wykonywanie przez pracownika pracy w formie telepracy
poniesie koszty z tym
pracodawców z

związane.

niewiążącym

Trudno natomiast

v.ryrażając zgodę

na

będzie jednocześnie decydował, że

przewidzieć,

wystąpi

ilu pracowników

wnioskiem o wykonywanie telepracy oraz jaki

będzie

do

odsetek

odmów uwzglydnienia takich wniosków.

Zmiany przepisów

clotycz.ących

\.\rystawianiem informacji o

konsek:wcncjami

doprecyzowania

obniżęniu

niewywiązania się

wystawiania ulg we

wpłatach

z

wpłat

obowiązków

pracodawców w

na PFRON, obliczanjcm

obowiązków wynikających

na PFRON

mogą wywołać

związku

vvpłat

z przepisów

a

z

także

dotyczących

nieznaczne skutki finarisowe dla

13

przedsiębiorców.

Nie

są

one jednak

możliwe

do oszacowania

(zależą

m. in. od organizacji

pracy prz~dsi~biorcy, a także wywiązywaniem s ię z obowiązków wynikającyoh z przepisów).
Projekt ustawy zgodnie z

opinią

Ministra Spraw Zagranicznych

wyrażoną w piśmie

znak:

DPUE.920.1529.2017/2/a~ z dnia 19 paździ~rnika br. nie jest sprzeczny z prawem Unii
Europejskiej.
obowiązkowi

Projekt ustawy nie podlega

przedstawienia

właściwym

instytucjom Unii

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych,
rozporządzenia

określonej w

przepisach

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania

krajowego systemu notyfika~ji

ńGrm

i aktgw prawnych (Dz. lJ. poz. 2039 oraz z 2004 r.

pot. 597),
Brak jest

możliwości podjęcia

regulacji w stosunku do

działań

Projęktownne rozporząd zenie
piśmie

alternatywnych

środków osiągnięcia

celu projektowanej

legislacyjnych.

zgodni~ z

opinią

Ministra Spraw Zagranicznych

znok: DPU8.92Q. 1288,2QJ 7/2/as z dnia 22

sięrpnia

wyrażoną

w

br. nis jest sprzcsznc

z prawem Unii EHmpeJl!kl~J.

14

~!niwa projcJ{tu
Projekt ust;iwy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społeczn ej
oraz zatrudnianiu osób ni epełnosprawnych Ol'i!Z niektórych innych
! ustaw
I
!Mioistcrstwo wiodące i ministerstwu współprac ujące
[ Min isterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo ł ecznej

I
l

l Osoba odpowiedzia lna za projekt w rnudzc M iuistra, Sekrctarta
1.

IMirosław Przewoźni k
j Dyrektor Biura

Pełn omocnika Rządu

ds. Osób Niepclnolir,rawnych,

I !cl. 22 529 06 00

j Sekretariat.bon@mrpips.gov.ei

I

- ·

·

-.. ~_

.·~.J.,

,··.. ,
-<..,•

23 ·1l. 2ó 17 r.

Źród ł o:

Ustawa

z

dnia

4

listopada

o wsparciu kobiut w c1,tZ)'
„Za żyl:iem" (Dz. U. poz. 1860)

2016 r.
rodzin

Uchwala nr l GO Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2ó I ó r. '7 spntwi~ programu j
komplt,ksowego wspai~ta dla rodzin
,
.,Za życiem" (M.P. 1250)
I,

I Stattu lu b Podsck1•da1•:tn Stanu
Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz St.inu

i Kontakt do opiekuna met'ytoryczncgo projektu

I Dutił sporLt1<lz<!nia·

INr w wyl~:tie pro!! UI)t85
J
1-7"..

_( : - -

i Potrzeba wprowadzenia
rozwiązall planowanych
uchwa ł y
sprawie

,

J1

--ł

. -·~

.

I

przyjęcia

Radę

w projek~ie ustawy v.ynika przede- wszystki m z
przez
w
progrnmu kompleksowego wsparciu dla rodzin „Za iyciern" przewidującego
j wprowadzen ie zmian w niektórych ustawach. Szczególo"vy zakres zmian określa załączn ik do ww. uchwały (Program
l kompleksowego wspun.:ia dla rodzin „Za życiem").
j 1stotą projektowanych rozwiąza11 jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodz.in w ?..a.kresie, m.in.:
u sług ws pie rających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w wa,·sztalach terapii zaj ęc iC'>w ej,
- uprawnienia osób ubozpi~czonych chorobowo do 7..asiłku opiękuń~rego w przypadku choroby dziecka

I M inistrów

.
I
1

niepełnosprawnego do

18 roku

życia,

I - korzystania z elastycznych form organ i7Jtcji czasu pr~cy, w tym telepracy.

! P ozostałe

1

dotyczą postępowań

I

zmiany
administracyjnych uregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i spc)łecznej oraz zatrudnianiu osób 11icpełnosprawnych. P,,nadto dopr~cywwano niektóre przepisy dotyczące dziulania j'
warsztatów terapii zająciowej , zwanych dalej „wtz", obowiązk(m: i praw pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne oraz zmieniono regulacje d otyczące powoływania Prezesa i Zastc;pców Prezesa Pat',stwowego Fundus„u ·,
' Rehabilitacji Osób Niepel~ prawny~h, z~1._1_
1e_g~o_d_a_le_J~,.'P
..._P....
·R_O_N
_''.-·- - -- - -- ~- - - - - - - - -- - ---,
2. RekOll_!eodo,~anc ~9związauie,,w tym .planow~n·( ~ttr~~zia in~envcncji, (oczeki,\_Vaµy efekt.
·
. 1
i Projekt przewiduje
ustaw:
i) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
oraz zatrudnianiu osób

I
I

I
I

zmianę następujących

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).

społecznej

niepełnosprawnych

~
I

2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. i 20 16 r. poz. I 666, z późn.zm.),

3) ustawy z dni{t 25 cz~rwca l 999 ,,. o świadczen iach pieniężnych z ub!ózpieczenio społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (D:t. U. z 20 I i r. poi. 1368),
j 4) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,.Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

i

j I. W ramach projektowanej ustawy przewiduje się prowadzenie zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej. Zakres I
r„ajęć ol'az ich wy miar godzinowy będzie ustalany przez warsztat terapii zajęciowej.
Osoby ni epe łnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciow~j zgłaszają potrzebę zapewnienia im kontynuacji
wsparcia udzielanego w warsztacie. Wsparcie takie powinno być dopasowane do podjętych przez takie osoby aktywności
związanych z wejściem na rynek pracy. Zasadnym jest aby wsparcie to było udzielane w znanym im ś rodowi sku w
I elastycznie dostosowanej forrnule.
I Ponadto przepisy wprowadziły możli wość utworzenia przy warsztucic Rady Spotęczn~j w skład której wchod zą 1
przedstawiciele rodziców, uczestników a takie organlzacj i, pracodawców i jednostek samorządu terytoria lnego.
j Pozostałe zmian.y dotyczące wtz mają charakter doprecyzowujticy (m. in. dotyczący okreś l ania procentowego udziału
sa morządu terytorialnego w kosztach działa ln ości warsztatu, prowi1dzenia listy osób, których zgłoszenie d o uczestnictwa
, w warsztacie zosta ło zatwierdwne, a także prawa do uczestnictwa w warsztacie po utracie ważności orzeczenia).
I
Wprowadzono nowe regulacje dotyczące postępowa,, administracyjnych. Zaproponowano, by w przypadku decyzji
wydawanych pr.Ge2. Prezl,}sa Zarządu PFRON oraz wojewodę w postępowaniach prowadzonych na podstawie kodeksu
postępowania administr~cyjnego, środek zas karżenia w postaci odwołani a zastąpić innym ś rodkiem przewidzianym w I
przepisach kpa, tj. wnioskiem o pon.owne rozpatrzenie sprawy.
i Ponadto doprecyzowano przep isy dotyczące obni~·rnia wpłat n;\ PFRON, a także rozszerzono grupę podmiotów
Lzob<?wiqz~mych do osiąganiu 2% wskaźnik~ zatrudnienia osób niepelnospruwn}'ch.
.
~.J
1

I

I
I
J

I

I

Zaproponowano równf;;21111anę sposobu ·wyboru JJrez~sa Zarządu PFRON oraz jego żastę1,ców.

I

2. Pr~jektowane przepisy wprowadzające zmiany do Kodeksu pracy przewidują, że:
a) pracovmikowi-malżonkowi albo pracownikowi-rodzicowi dziecka ·w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży
powikłanoj,

b) pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadcienie o c iężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo
nieulecwlttuj ckornbic zugrninjąccj iyeiu, które l'O\\'!ilu1y w prenatalnym okr-esi~ rozwoju dziecku lub w czusi~
porodu,
·
c) pracownikom-rodzicom dziecka n iepełnosp rawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnym i
- piZ'/Znajc si~ prawo do korzystnnia z indywidualuego ro2kładu czs1w pracy lub ruehomc:,gu czasu praey lub
wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, rui podstawie wniosku wiążącego pracodawcę.
Zgodnie z tyrni pr:cepisallli priicoduwcu będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, jeżeli nie będzie to możliwi! ze
wzgl<rdll na orgf1nizucj<r praGy lub rodzaj prncy wykonywanej j:ll'ZCZ prueownika.
Pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzen i u albo
nieuleczalnej chorobie zagrażającej życ i u, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecku lub w czasie porodu,
dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (lit. b i c) dodatkowo przyznaje sic; prawo
wykonywania pracy w fotntil! telepracy, na podstawie wt1iosku wh1żącego pracodawcę. Pracodawcą bi:;dzię mógł
odmów i ć u wzg l ędnienia wniosku, ·wyłącznie wtedy, gdy nie będzia on możliwy do spełnienia zę wzg l ędu nu organizację
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez p1·acownika.

1

I

Projekt zmian przep isów Kodeksu pracy zald"ada, że z uprawnień (lit. b i Q) ki~rownnych do prucowników - rodziców i
1
można będzie korzystflć do ukor'1czenia p1 zcn dziecko I 8 lat, a tukżc po ukończeniu pr-ze.t ni(a'. 18 roku życia.
Ta propozycja zakłada więc, że z nowych uprawnieri będą mogli korzystać także pracownicy opiekujący się dorosłym
dzieckiem m ając na wzg l ęd zie, że u poś led zen i e czy n iepełn ospraw ność mają trwały charukte1·.
1

Projektowane przepisy

przewidują możliwość

stosowania telepracy na

podstawił;

wniosku

niewiążącego

pracodawcy

11iezalcinie od zawarciu po1'0Zttmhrnia okre~ l ająoego wa1·uuki stosowan ia teiepracy albo okręś hmiu tycli warunk6w
w regulamin ie (a 1..atern także u pracodawców, u których ni~ zawarto formalnego porozumienia v: sprawie stosowania

telepracy z z przedstawicielstwami pracowników). Zatem zmiany te s,t adresowane do wszystkich pracowników, w tyrn:
pracownika.małżonka albo pracownika-r'odzica dziecka w fazie prnnatalnej, w przypadku ciąży powikłanej oraz
opiekuna osoby n i epełnosprawnej. Osoby te będą 111ogly na ogólnych zasadach wnioskować o wykonyw1.1n i~ pracy
w formie telepracy.

I

3. Projekt zakładu. wyd ł użenie okresu zas iłku op i ekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieekiem chorym ze
znacznym stopniem niepel nt>i;prawROś.:i ulbo orzeczcni~m o niepelnosrwawności ł ącznie ze wska:ainiami: ko 11 ieczt1ości
stałej lub długotrwałej opioki lub pomocy innej osoby w związku ze 211acznie ograniczo11ą możliwośc i q samodzielnej
egzystencj i orai koni eczn ości stnlego współ u działu na co clzier't opiekur,a dziecka w procesie jego leczen ia, rehabi litacji
i edukacji do uko6czenia pr.tez dziecko 18 lat.
Projektowana regulacja wprowadza zmiany, które w założeniu mają ułatwić rodzicom dziecka legitymującego się
orzeczeniem o znacznym stopn iu niepełnos prawności nlbo orzeczeniem o niepe l11 ospraw11 ośc i h1cznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub d ługotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz koniecznośc i stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacj i, h!czcnie op ieki nad nim z wykonywaniem aktywności zawodowej.
4. Zmiany w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem
Zmiana polega na zastąpieniu odesłania do przepisów ustawy o systemie oświaty na odesłanie do pr.lep isów \rstawy Prawo oświatowi:!.
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Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie ln fom,acji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zgodnie z ąrt. 5 ustawy z duiri 7 lipca 2005 r. o d ziałalności lobbingowej w procesie st.inowieniu prawa,
(Dz. U. poz. 1414, z. póin. zin.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legi~lacji, i;godnicl
z. § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regu lamin prncy R.ąc.ly Ministrów
, (M . P. poz. 979, z p6 źn. zm.).
I Projekt ustawy zosta ł skierowany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespól ds.
Ochrony Zdrowia i Polityki Spofoczncj działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego \vydal
wiążącą pozytywną opinię dotyczącą projektu ustawy (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących lrybu wyboru Prezesa
~ą<lu PF~ON).
_
_
_
~
-·---

j

I

Projekt ustav,y na podstawie art. 5 ustawy z driia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), został skierowany do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, która nie
zgłos iła uwag do projoktowanej ustawy. Projekt ustawy został również skierowany do zaopiniowania Krajowej Radzie
Konsultacyjnej do Sprnw Osób Niepełnosprawnych, która nie zgłosiło uwag do J)l'Ojektowanej ustawy.

związkach

I Projekt

I
I
I
I

zos~al .przeds.tawiony ~o zaopiniowania,. w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
znwodowyc11 (Dz. U. ~ 20 I .5 r. po'!.. 188 1) 1 ustawy z dnia 23 rnaja l991 r. o or·ganizucjaoh praeodaw<;ÓW
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) nast9pujący1n partnerom społecznym:
I) Ogólnoi,olskiemu Porozum ieniu Związków Zawodowych:

2) NSZZ , ,Solido r·noś~" ;
3) Forum Związków Zawodowych:
4) Pracodawco,11 Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Konfederacji ,,Lewiatan";
6) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
7) Związkowi Pracodawców - Business Centre Club.

I Uwagi

do projektu ustawy wniosły: Prezydium Komi:.ji KrajQwej NSZZ „So!idnrność", Związek Pracodawców I
Business Centro Club, l{anfcdt!1'a1:jn Ldwiuta11.
Odnosz.ąc się do uwag Preqdium Komisj i Krajowej NSZZ .,Sol i c.lamość dotyGzących warsztatów terapii zajęciowej,
należy wskazać, ie pt'ojektod~Wl!U zrezyg11owaI z większości r-cgulacji clotyciticyeh warsztat6w terapii zajęciowej .
W ramach opiniowonia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So l idorność, Zwią:cek Pracodawców - Business Centre
Club, Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie oraz Konfederacja Lewiatan negatywnie odniosły si9 do
zmiany art. 22 i 22b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. j
Projektodawca odstąpił od zwiększenia wskaźnika zatrud nienia osób n iepełnospraw11ych, od którego zależy prawo
sprzedającego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON z 30 do 50% (zmiana do art. 22 ust. I ustawy), wziąwszy pod
u wagę nadmierne deklarowane i uprawdopodobnione przez pracodawców problemy ze zmianą wskaźnika oraz
przeprowadzone dodatkowe analizy w tym 2akresi~.
Natomiast nie została u względniona uwaga dotycząca usunięcia instrumentu obniżania wpłat na PFRON z ustawy
rchnbilitocj i.
Ponadto Konfędcracja Lewiatan negatywnie zaopiniowała zmiany dotyczące prowadzenia postępowa11
administracyjnych uregulowa11ych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i :::połecznej oraz zati·udnianiu os6b
niepełnosprawnych. W ocenie prnjektodawcy rozwiązania będą korzystne dla adresatów prawa, gdyż skr6c<1 czas
prowadzonych pos tępowa1i admin istracyj nych.
Odnosząc się do uwag Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność dotyczących zmian w Kodeks ie pracy należy
wyjaśnić, że ce lem pl'ojektowanej zmia11y arl. 6i Kodeksu pracy - nii: jest odstępowanie od rozwiązan i a polegającego 1
na określaniu warunków stosowania telepracy w porozumieniu albo regulaminie, ale uelastycznienie możliwości
stosowania tej formy wykonywania pracy. Projektowane rozw i ązan ie dopuszcza bowiem stosowanie tej formy
wykonywania pracy także na wniosek pracownika, niezależnie od zawarcia porozumienia albo wydania regulaminu.
Podobne rozwiązanie już obowiązuje w przypadku ruchomego ci..asu pracy (art. 150 § 5 Kodeksu pracy).
O dnośnie do stanowiska Konfederacji Lewiatan dotyczącego zmian w kodeksie pracy należy wskazać, że projektowane
rozwiązanie polegające na przyznaniu możl iwości składania prncodawcy wiążącego wniosku w sprawie pr:t.erywanego
czasu pracy jest sk ierowane tylko do konkretnie okreś lonej grupy pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji
życiowej związanej ze slancin zdrowia dziecka pracownika ,Aktualnie trudna jest do oszacowania liczba prucowników,
którzy sko rzystają z tego rozwiązan ia m. in. ze wzg lędu na różne potrzeby osób wychowujących niepełnosprawne dzieci,
a także zawody wykonywane przez takich pracown ików i organ i zację pracy u konkretnych pracodawców. Ponadto
n a leży zauważyć, że zgodn ie z projektem ustawy pracodawca będ z i e mógł odmówić uwzględnien i a wniosku pracowttika
w sprawie przerywanego czasu pracy w przypadku, gdy jego uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na
orga ni zację pracy lu b rodzaj prnl!y wykonywanej przez pracownika, zatem obecnie trudno także oszacować, jaki będzie
odsetek takich odmów. Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie korzystania na obecnie obowiązujących
zasadach z przerywanego czasu pracy osobom, na których c i ąży obowiązek opieki nad chorym dzieckiem i któl'c
jednocześn ie chcą pracować zawodowo.
Pozostałe uwagi wykraczały poza zakres projektowanej ustav,y.
Pl'Ojekt ustawy został poddany pogłęb i onym konsultacjom spo łeeznym z wykorzystaniem aktywnych form konsultacji,
tj. moderowane spotkania otwal'te (kon fęron cj e i warsztaty), bezpośrednie spotkania robocze z 2ainter~sowanymi
środow i skam i. U m ożl iwi to dotarcie do możliwie najszerszego grona intcresariuszy, czyli rodzin wychowujących
ni~pełnosprawne dzieci, ich opiekunów, organizacji społecznych działających w tym obszarze.

I

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działal ności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
nio 2g·l (}si ł ;tainte11esowaniu J;J 11aaami nad prnjoktom ustdwy.
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Przedmiotowy projękt ma na celu realizację działań wskazanych w Programie kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Zo życiem". Przewidywane instrumenty zostaną sfinansowane ze śrndków
odpowiednio budżetu Państwa (a także PFRON) zaplanowanych na t~n cel na dany rok w Planie
finansowym Programu stanowiącym załącznik do Programu kompleksowego wsparcia dlii rodzin „Za
życiem" oraz ocenił! skutków regulacji d() ustawy o wsparciu kobiet '"" ciąży i rodzm „Za zyciem". I
Skutki finansowe wprowadzenia pozostułych regulacji, nic wynikających z Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem, zostały określone przy poszczególnych ustawach.
1. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiany

dotyczące

funkcjonowania warsztatów terapii

zajęciowej w

zakresie

zaj9ć

klubowych

zostanq sfinansowane ze środków PFRON, zgodnie z załąc:cnikiem (Planem finansowym Programu) do
1
Progra111u kompieksowcgo wspar-cia dla rodzin „Za życiem". W plunie finansowym Programu w 2018
r. kwQta środków zaplanowanych na ten cel wynosi 1,2 mln il. Zajęcia klubowe będą ftnąn sowane w

ramach nowego programu zatwierdzoMgo pr.zez PFRON.
finansowanie pozostałych działai\ warsztatów terapii zajęciowej nie ulegnie zmianie. Warsztaty terapii
zaj9ciowcj są finansowane ze środków PFRON i- sar110rz(!du powiatowego. Ś rodki PFRON
prtekazywane są powiatom zgodnie z algorytmem na realizację zadań z wkresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Kwota zobowiązań środków PFRON pi-L.eznaczonych na
finansowanie kosztów działalności wars:aatów pozostanie w 2018 roku na dotychczasowym poziomie.
Pozostałe

zmiany w ustawie nie

życiem". Prz~widuje się, że

w

wynikają

z Programu kompleksowego wsparcia dl a rodzin „Za I

iwhłZkU ze ziniattą dotyczącą post~powań udminislracyjnych wydatki z 1

tytułu zwrotu
(postępowania

kosztów postępowań sądowych wyniosą po stronie PFRON - ok. 130 tys. zł.
administracyjne zostaną przen1cs10ne z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej do PFRON, w związku z powyższym oszciędności po stronie MRPiPS wyniosą
analogicznie ok. 130 tys. zł).

I

Zmiany przepisów dotyczące art. 21 ust. 2b (rozszerzenia grupy podmiotów zobowiązanych do
osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) w niewielkim stopniu_ mogą
zm n iejszyć wpływy PFRON. Skutki finansowe nie są jednak możliwe do oszacowania na tym etapie.
Wprowadzenie zmian do art. 22b ustawy może wywołać nieznaczny wzrost dochodów PFRON w
związku z wpłatami pracodawców z tytułu niewywiązania s ię z obowi,1zków wynikających z przepisów
dolycZ4cych wystawiania ulg wc wpłatach PFRON. Skutki ftnunsowc nie są jednak możliwe do
oszacowania na tym etapie prac.

PFRON prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wypłaty refondacji (na dzicii dzisiejszy) na
kwotę 350 258,22 zł. W pl'zypadku 7,111iany przepisu łUt. 2Sa ust. I biydzie to kwuta, która ewentualnie
(jeśli nie będzie innych nieprawidłowości niż opłacenie składek w dniu złoż.cnia wniosku) będzie
podlegała wypłacie osobom niepełnosprawnym prowadzącym dzia!ainość gos 1,odarczą.

------------------·-- --

2. Zmiany w ustawie - Kodeks pracy
Liczbę rodziców dzieci niepefoosprawnych, którzy są pracownikami, oszacowano na podstawie
danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2015 r. na 119 tysi9cy. Ze względu na
charakter wykonywanej pracy przyjęto, że z możliwości telepracy będą korzystać osoby wykonujące
zawody z następujących grup zawodów: ,,specj aliści" (z vvyjątkiem specjalistów ds. zdrowia
i specjalistów ds. wychowania), .,pracownicy biurowi" (z wyjątkiem „sekretarek", ,,pracowników
obrntu pieni9żnego", ,,pracowników do spraw ewidencji mulerialowej i transportu"), ornz ,,Śl'cdni
personel do spraw biznesu i administracj i" (z grupy wielkiej „technicy i inny średni personel").
Przyj ęto, że udział osób wykon ującyc h te zawody w ogólę pracowników • rodziców dzieci
niepclnosprnwnych wyniesie i9,75%, czyli tyle, ile wynosi udział liczby pracowników~ tych grup
zawodów w ogóle pracowników w podmiotach o liczbie pracujących p owyżej 9 osób wg danych
badania Struktura wynagrodzeń według laWodów w październiku 2014 r. Założono, że
j zainteresowanych skorzystaniem z telepracy będzie 60% spoś ród wszystkich uprawnionych osób, a
odstitek odmów pracodawców uzasadnionych o rgani zacją pracy lub rodzajem pracy wykonywanej
przez pracownika wyniesie 20%. Liczebność grup pracowników w poszczególnych etapach szacowania
przedstawiono w Tabeli I.
Tab. 1 Szacunkowa liczba rodziców dzieci niepełnosprawnyc h zatrud nionych j ako pracownicy (w
tys.)

Liczba rodzii;ów - pracowników

219

Liczba rodziców - pracowników wybranych grup zawodów
,_

Liczba pracowników zainteresowanych

telepracą

43

26

l

Liczba korzystają cych z rozwiąza nia, z uwzględnieniem 20%
odmów
21
Zródlo: obliczenia DAE MRPiPS
Można przypuszczać, że odmowy będą mieć mieJsce zwłaszcza w przypadku mikro- i małych
prtedsi<;biorstw, dla których wydatki na sprzęt i inne nakłady ni ezbędne do telepracy, a także zmiany w
organizacji pracy, mogłyby być istotnym obciążeniem.
Tab. 2 Szacunkowe kosz

Czas
pracy

działania

201&

2019

2020

3,36

3,55

3,75

1.6 w mln zł)

~->---~-'--~-- -....-----.----- - - --,-----,
2021

2022

2023

2024

2025

2026

202·,

3,87

3,98

4,11

4,24

4,37

4,50

4,63

Telepraca 210,00

210,00

2 l 0,00 210,00

210,00 210,00

210,00 210,00 210,00

2 10,00

Razem:

213,55

213,75

213,98

21 4,24

214,63

2 13,36

213,87

214,11

214,37

214,50

Zródlo: obliczenia DAE MRPiPS
Przewiduje s i ę, że ciągu kolejnych I O lat koszty wprowadzenia poszczególnych
ult?;/mywaly się na takim samym poziomie.

rozw i ąza11 będ ą

Pracodawcami mogą być zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, a więc koszty działań będą
ponoszone zarówno przez przedsiębiorców, jak i budżdt państwa oraz j~d110stki snmo1 ·ządu
terytorialnego.
Projektowane rozwiązanie umożliwiające stosowanie telepracy na podstawie wniosku niewiążącego
1m1codawcę, niezaleznie od zawarcia porozumienia okrcślajł1cego warunki stosowania telepracy albo
określenia tych warunków w regulaminie, które jest adresowane do wszystkich pracowników - może
s powodować skutki finansowe dla pracodawców, jednakże na tym etapie prac nie są one możliwe do
oszacowania. Pracodawca wyrażając zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy w formie
telepracy będzie jednocześnie decydował, że poniesie koszty z tym związane. Trudno natomiast
przewidzieć, ilu pracowników wys tąpi do pracodawców z niewiążącym wnioskiem o wykonywanie
telepracy oraz jaki będzie odsetek odmów uwzgl ędnienia takich wniosków.

3. Zmiany w ustawie o

św iadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia

społecznego

w razie choroby i

mncierzy ństwn

Z

tytułu

opieki nad

'------·----'-_n__..____
ieipe łr10;...:1,_r1:1
s.._ __
,,,.. ,__
10
_· _ści

dziećmi w

wieku powyżej 14 roku życia (do 18 roku życ i a) ze znacznym stopniem
lub z orieczenien, o niepcln os prawności zas iłek oeiekur\ezy b ędzie w y~y<\ny nic.J

...----------.------·----------------- - --- - -----------~
przez 14 dni a przez 30 dn i, tj. o 16 dni dłużej .
W 2015 r. z tytułu opieki nad dziećmi wykorzystano 8,291 mln dni, ,, lego nad dziećmi od 15 roku
życia 20jJ tys. dni . P ri~cięum wysokość zasi ł ku opiek uńcztlgo wy11iosiu w 2015 r. 77,24 :tł., w f
półroczu 2016 r. 79,3 8 zł (w Il kwartale 2016 r. 79,04 zł). W li kwartale 2016 r. 396,2 tys. osób
pobierał o zasi lek opiekuńczy (299, I tys. kobiet i 97,2 tys. m ężczyzn). W r kwartale 20 l 7 r. 442,0 tys.
osób, z tego 327,8 tys. kobiet il 14,2 tys. mężczyzn).
Zgodnie z danymi GUS 10,3 mln dzieci było w wicku 0-24 lat, w tym 7,2 mln w wieku 0-18 lat, a w
wieku 0--14 lat 5,7 mln.
·
Zgodnie z prlyj 9tą w spisie przeprowadzonym przez GUS definicją niepełnosprawności, za dziecko
11iepelnospr11wM była uz11ana osoba w wicku od 0-15 lat, któru posiadała aktualtte orwc2el'lie o
n iepełnosprawności. Jako niepefoosprawne uznano także dzieci bez prawnego orzeczenia, ale
odczuwające ograniczenia sp rawn ości w wykonywaniu czynnofoi podslawow-jch dla swojego wieku.
Zgodnie z oprac0waniem Departa111e11tu Bad ań Demograficznych i Rynku Pracy GUS w 2011 r. liczba
niepełnosprawn ych dzieci w wieku 0-15 lar wyniosła 184,8 tys. i stanowi·ly one 3,0% ogółu dzieci w
tym wieku; udział c hłopców był większy i wynosił 3,4%, a dziewczynek - 2,4%. Kolej nym czynnikiem
różnicującym zbiorowość dziet;i 11iepełnosprawnych jest wiek - im starsze dzieci, tym wyższy jest
wśród nich odsetek niepełnosprawnych. I tak - do drugiego roku życia odsetek ten wynosi poniżej 2%,
dla 3-5-latków waha się pomiędzy 2, I% a 2,8%, natomiast wśród dzieci powyżej 6 roku życ i a
kształtuje się na poziornic od 3,0% do 3,8%.
Wśród niepełnosprawnych dzieci są takie, które rnimo prawneso orzeczenia o niepełno~prawności nie
posiaciuly - według dekial'ncji rodziców - s<.:horze11iu, powo<.lującego ograniczeniu w ich coclzie11ny111
funkcjonowaniu (stanow iły one prawie 14% ogółu dzieci niepełnosprawnych). Zdecydowana jednak
większość ( 159,4 tys., tj. 86%) doświadcza utrudnie11 w wykonywaniu codzien11ych obowiązków.
Wśród nich najwięcej , bo ponad 73%, odczuwa ł o ograniczenia niepełnosprawnośc i w umiarkowanym
stopniu. Znacznie mniej (ponad 17%) było wskazań na poważne ograni\.:zcnia w wykonywaniu
codziennych czynności, natom iast 9,4% dzieci mn ograniczeniu s pruwnoś ci okre~lane jako całkowite.
Przyjmując szacunkowo, że:
- wśród gru py dzieci powyżej 14 roku życ i a jest ok. 3,8% dzieci niepe łn osprawnych (57 tys. dzieci), a
wśród nich 73% odczuwa ograniczenia co najmniej w stopniu umiarkowanym, które jednak nie
umoż li wiają wykonywania przez rodziców aktywności zawodowej (41,6 tys. dzieci);
- przeci ę tną wysokość zas iłku opiekuriczego w wysokości 79 zł,
- wszyscy uprawnieni skorzystają z całego okresu zasiłkowego (30 dni),
- obydwoje rodzice (01,iekunowie) lub samotnic wychowujący niepełnosprawne dziecko pn1cują i
pod l egają ubezpieczeniom s połooznym zgod11ic z ustawą 1, sys tęmit ubczpiecze11 spo łecznych szacunkowo dotyczy rodziców/opic:kunów I0% dzieci niepełnos prawnych roczny skutek finansowy
wyniós łby ok. 5,3 mln zł. Środki na ten cel zos tały określone w Planie finansowym, będącym
załącznikiem do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem'' .
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6. -~ Wpły\~- i,a kon~~ rencyjnojć gosp:Ódarki i przedsiębiorczość~ )V tym :r~nkcjóńt·wariie· przedsiębio~ców or:tź 'na
,· rodzinę, obywateli i_go~podarstwa'-domowe_~
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Skutki

I 3
5
IO
I łącznie (0~ -,-~--~~~-~ -+--~--·~~------+-~-- ,~ ~--~+--~---,~~--~-L-----1~0--~
przedsiebior·stwa
j---- -___
____i~-------------~
sektor mikro-,

Czas w latach od wejścia w życie zmian

~~-~W ujęc i u

pieniężnym

(w mln zł ,

cęny stałe z
.. .... r.)

duże

_._._ __,_

o

2

J_

mał ych

ś redni ch

przedsi ęb iorstw

rodzino, obywatele
oraz gospodarstwa

+----------

j

· - -r - ----+·-- ----+---- ---1

domowe

(dodaj/us uń)
W

uj ęci u

niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-,

ma łych

Możliwa zw ięks z.ona

absencja rodzi~ów/opiekunów dzieci niepełnosprawnych
i Możli wa zwi~kszona absencja rodziców/opiekunów dzieci n iepełnosprawnych

ś rednich

L

przedsiebiorstw
rodzin1:1, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Umożl i wi

a posiadająoyrn chore niepełnosprawne
dzieci no -łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z op i eką nad dziećmi. W
przypadku rodziców rozważających kontynuację zatrudnieniu w sytuacji
pojawienia się w rodzinie ni epęlnosprnwn~go dziecku - może wpłynąć ną
decyzję o pozostaniu na rynku prucy.
osobom

pracującym

·
--~ ~ ~ - -

r-~~--·
·
r
h~~
~~~;,---

(d~{,Ji,i;u,\) -

' ·-~---·-·-~~-~-1

-·-=i-.

~~b·i ~~ćy-~--rz;;-1 iun~

fl

.w ~.,.~~wie - i ich wr,ly~ nu k?11kureriCyj.11ro~ ~ospodafki
w tyU'l fun kcJonowanie przod s 1 ęb!Ol'COW, dotyczą

I przedroęb1orczosct

Iwszystkich pr7.cds iębioręów (duże prr..ed s iębimstwn, soktor mikro~, maly\:lh i
' średn ic h przcd$iębiorstw), bez wyróżni ania na ich wiolkośc;.
Projl)ktowan" rozwiqzunie urnożiiwiają.ec ,;tosowunic tt!lepracy

11a

podstawie

wniosku n iewiążącego pracodawo1r, nicil\lcżniiJ c,d zawuroia porozumi:.mia
okrośl11jqeego warnnki !ltosowa,ll(I telep1•Qcy ulbo ok1'oślerda tych wttr-unków
w fegulumin ii;,, które je~ł odl'csownNc du wszystkich prucowHików • może
spowo<l c,wać skutki finMsOwć dla pracodnwc6w, jed1-u1kże rn1 tym otupie
prac nie są one możliwe do 05:a.11:owania. l'l'acodawca wyrużając z.godę na
wykonywanie µrzez pracownika pracy w formi e telcpraC.y będzie
jodnocześnie decyd ował , fo pon i:.-sie koszry 'i. ty111 ~wiązane. Trudno
I natomiast pt'zewidzieó, ilu p1·acownlków wystą~i do IJl'Ul!Ocluwców z
1 niewiqżącym wnioskie1n o wykonywunJe telepl'acy <.m1i jaki będzie odsetek
I odmów uwzględnic11!a takich wniosków.

Zmiany priep lsów dolyczącyeh doprecyzown~1ia obowh1zków pracodawców
w 2wi:1iku z wyslawiarticlll inForma.oji o obnifoniu wpłat na PFkON,
oblicza11 icm wpłat u tak.że konsekwencjami 11iewywiązania się z obowh1zków
wyn ikających z przepisów dotyczących wystawiania ulg we wpłatach na
PFRON mog<I \\fY\'VOlać nieznaczne skutki finansowe dla przeds i ę biorców. Nic
są one jednak możliwe do oszacowania (zalei.ą m. in. od organizacji pracy
przeds i ębiorcy, a także wyw iązywan iem się z obowh1zków wyni kaj ących z
przepisów),

I

----·---LOt'ldatkowc
.____-.@.odu'ź~.~---------~---~--------informacje, tym
Moiliwa
absencja rodziców/opiekunów dzieci
Iwskazanie iródel
wynikiem
c.J ecyzj i o kontynuow{lniu akiywnosci zawodowej rodziców/opiekunów dzieci
1

w

danych i przyjętych do
obliczeń za łożer1

zwiększona

niepełnosp rawnych będzie również

podjęcia

niepełnosprawnych

a tym samym

zw iększ.onej aktywnoś ci

na rynku pracy tej grupy osób.

I

~~.~~~--i

I
~7.

Zrnianń :t>b~iążeń r_cg1llacyJ11ycb (,v) ym ÓJ>owii;~ków informacyjnycb) wynikaj11cych z projcJ~t~ .

nie d~.EL_· -- - - - -- - - - - - - ~ - - - -Ir8J
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
O tak
li '\\-')'lllaganymi prle2. Ut (siczególy w odwfÓco110j tabeli O nie
zgodności) .
O nie dotyczy

zm11icjszenie liczby dokunte11tów

O zmniejszenie liczby procedur
O skr6cenic czt1su tta zule.twienie sprawy
O inne:

I

O inni?:

O tak

,._l

_...,....,.....-~-*,,,......._._.,...,,......_ _ _-·_ _ _ _

- ~ ~ . - k ~ ~..~-~~~~~~..

-?~:-:,..~T"'.......-

- - - ·- -- - -- - - - -- - --1

~ zwiększenie liczby dokumentów
!=J zwivkszenie liczby procedur
, O wydlu:i,enie czasu na zalatwknie ;pnrwy

Wprcwad1..ane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

. Kon1enlari:

,,:

O nię
O nie dotyczy

- --~~---~-~.,.,. - ~---- - ---
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""''Regulacja może wpłynąć na zwiększoną a bse ncję pracowników posiadających dzieci z niepełnosprawnościami .
W przypadku rodziców rozważających k1;)[1tynuację zatruclnieni(s w sytuacji pojuwi~nia się w rocl~inie
niepełnosprawnego dziecka - 111oże wpłynąó na de1tyzję o powstaniu na 1·yRkt1 ł}l'!łGY ,
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,.......,.. -~,.......,.....,.-.-~- ~ --,,,,.---~--...

I O środowisko naf.w·nlne

O sytuacja i rozwój regionnlny

........

O d1m1ografia

O 111;aBi~ pn1'1stwowe

_J

D ittfo1°matyzacja

O 1.dr,owie

Oinnu:

I

, Omówienie wpływu
10. Planowane wykonanie ~rapisów ak~1 praw ne~o

...

I stycznia 2018 r. i wyjątkiem wyróżnionych w ustawie przepisów: art. I pkt 3 ·w zakresie art. IOab, urt. I pkt 7 Iit. a
oraz arl. I pkt S i 9, kl6fe wchodZłl w iyaie z <lniijlH I lipctl 20 I Ił r.
.

....

~
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11. . Wj ąkl_ sposób i kiedy nastąpi_ewaluacjn ~foktów projektu-Or~lZ j ~kie mierniki zostahą zastosowane? _
Zgodnie z § 3 uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem" minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prLedstawia Pre2esowi Rady Ministrów
sprawozdanie z realizacji Programu wl'az z wnioskami, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego
dot ·c s rawowanie.
12. Zalączniki . (istotne dokumenty źródlówe, badania, analizy ~tp.)

.
Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

społecznej

oraz

Załącznik

do projektu oceny skutków regulacji

Raport
z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz za trudnianiu osób niepełno s prawnych oraz
niektórych innych ustaw

1.

Wstę p

Projekt ustawy

został

poddany

pogłębionym

konsultacjom

społecznym

z wykorzystaniem

aktywnych form konsultacji, tj. moderowane spotkania otwarte (konferencje konsultacyjne
projektu

ustawy

z zainteresowanymi

„Konsultacje

+"

'

warsztaty),

środowiskami. Umożliwiło

bezpośrednie

to dotarcie do

spotkania

możliwie

robocze

najszerszego grona

interesariuszy, czyli rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, ich opiekunów,
organizacji

społecznych działających

od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 23

w tym obszarze. Konsultacje

października

odbyły się

miesi ącach

w

2017 r.

Projekt „Konsultacje +" jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Źródłem finansowania projektu są środki

Europejskiego Funduszu

Społecznego . w

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój, Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania

2.16, Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W ramach konsultacji podczas konferencji zgłoszono szereg wniosków i opini i dotyczących
proponowanych zmian. Szeroki wachlarz opinii uczestników konferencji uzyskano przede
wszystkim na temat funkcjonowania warsztatów terapii

zajęciowej .

2. Konsultacje publiczne
W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektowanej ustawy
pozarządowe,

jednostki
osoby

pracownicy warsztatów terapii

samorządu

zajęciowej,

zgłosiły

organy administracji

terytorialnego, osoby fizyczne oraz inne podmioty (m.in.

niepełnosprawne,

organizacje

rady opiniodawcze, doradcze). Uwagi

zostały

rządowej,

zatrudniające

przekazane do

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za pośrednictwem formularza
internetowego ze strony: ,v\, \\ .zazvciem.mrpipS.l..!O\'.pl.
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3. Uwagi dotyczące z mian w ustawie o rehabilitacji zawodowej

spo ł ecznej oraz

zatrudnian iu osób nicpeluosprawnych

3.1. \V zakresie warsztatów terapii

zaj ęc i owej,

zwanych dalej „wtz'' uwagi

dotyc~y ły,

doprecyzowania i zdefiniowania
zajęc ia

użytych w

projektowanej ustawie

pojęć: trener

pracy,

klubo,.,ve, zatrudnienie wspomagane, inna praca zarobkowa;

- zmiany definicji wtz;
- rozszerzenia katalogu danych osobowych uczestników \.Vtz. przetwarzanych przez wtz;
- pozostawienie dotychczasowej nazwy Rady Programowej działającej w wiz;

- braku wynagrodzenia za

pracę w

przypadku praktyk zawodowych, pozostawienia jednej

formy i doprecyzowanie przepisów w lyrrt zakresie;
- pozostawienia w

składzie Zespołu

do spraw opracowania i oceny indywidualnego programu

rehabilitacji instruktora 1..awodu i doradcy zawodowego;
- warunkowania

możliwości

utworzenia wtz w danym powiecie lub

Z\viększenia

liczby

uczestnikóv,1 w funkcjonującym wt-z od potrzeb lokalnego systemu wsparcia i zapisów
w

powiatowej strategii

rozwiązywania

problcm6w

społecznych;

- doprecyzowania przepisów dotyczących staży aktywizacyjnych i praktyk zawodov,1ych;

·

zwrotu

środków

Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

w przypadku dl.uższej nieobecności uczestników (doprecyzowaniG przcpii-ów dotyczqcych
nieobecności

uczestników);

- 1.rniany terminu rozpatrywRnin wniosku w sprawie uczestnictwa osoby

niepcłno~prawnej

wwtz;
~

rezygnacji z pr:ccpisów dotyczących wydawania przez starostę decyzji administracyjnych;

- rezygnacji z wprowadzania instrumentów

dotyczących

zatrudnienia wspomaganego do

czasu opracowania ustawy o zatrudnieniu wspomaganym;
- ograniczenia w zatrudnieniu w warsztacie osób pełniących funkcje zarządcze;
~

doprecyzowania przepisów dotyczących standardów dostt;pności budynku i pomieszczeń

-.vtz,

określenie

it·ódet fi nansowania,

wydłużenin

okresu vacatio legis ptoponowanych

7.mianj
~

zmiany regulacji dGtj'Gzących progrumu nuprnwcz~go;

- zasad finansowania

zajęć

klubowych (propozycja zwiększenia w ramach algorytmu środków
zajęciach

finansowych), zasad uczestnictwa w

klubowych oraz rezygnacji z

zajęć

klubowych i jednocześnie zwiykszerua finansowania wtz;
dotyczących składania

- doprecyzowania przepisów

rehabilitacyjnej i wykorzystania

środków

rocznego sprawozdania z

działalności

finansowych;

- braku procedury odwoławczej w przypadku negatywnej oceny działalności wtz;
- zrezygnowania z okresu próbnego w wtz;
- propozycji

wydłużenia

czasu trwania

zajęć

oraz wprowadzenia dodatkowego \-vymogu

prowadzenia zajęć opiekuńczych;
- powielania

się części

obowiązujących

kompetencji Rady Programowej Warsztatów z kompetencjami
Społecznych

Powiatowych

Rad do Spraw Osób Niepełno sprawnych.

- rezygnacji z obowiązku posiadania wyższego

Projektodawca
terapii

zrezygnował

zajęciowej.

Projekt

ustawy

zostały

(projektowane przepisy
dokonywania przez

większości

z

radę

wykształcenia

dotyczących działalności

przepisów

zawiera

przez osobę kierującą wtz.

regulacj e

dotyczące

warsztatów

zajęć

klubowych

przeredagowane) oraz doprecyzowuje przepisy

programową

dotyczące

kompleksowej oceny. Ponadto dodano przepisy

dotyczące:

- utworzenia Rady

Społecznej,

której zadaniem

będzie

wspieranie warsztatu w realizacji celu

jego działalności,
- zakazu

łączenia

funkcji

zarządczej

w jednostce

prowadzącej

warsztat z zatrudnieniem w

warsztacie (z wyjątkiem osoby nim kierującej),
- ustalenia finansowego

udziału samorządu

w przypadku uzyskania innych

źródeł

powiatowego w kosztach

działalności

warsztatu,

jego finansowania,

- uwarunkowania utworzenia warsztatu w danym powiecie oraz

zwiększenia

liczby jego

uczestników od potrzeb lokalnego systemu wsparcia wskazanych w powiatowej strategii
dotyczącej

rozwiązywania

problemów

społecznych,

komplementarności

tego systemu

wsparcia oraz liczby osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w wtz zostało zatwierdzone,
-

zo bowiązania

podmiotu

prowadzący

warsztat do prowadzenia listy osób, których

do uczestnictwa w wtz zostało zatwierdzone, a osoby te nie
-

zasad

uczestnictwa

w

warsztacie

po

utracie

rozpoczęły

ważności

zgłoszenie

terapii w warsztacie,

orzeczenia

o

stopniu

niepełnosprawno śc i.
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3.2. Uwagi do art. 1 pkt 2 (art. 2a ust. 2 i 3) - wsteczn e wlicza nie przez pracodawców
pracownika d o stanu zatrudnienia osó b

niep c łuosp ra w n ych

zaopiniowały

Pracodawcy i organizacje pracodawców negatywnie
ograniczający

możliwość

zatrudnienia osób
przepisu,

gdyż

wliczania wstecz przez pracodawców pracownika do stanu

niepełnosprawnych

- maksymalnie do 3

spowoduje on przerwy w zachowaniu

przeredagowanie art. 2a tak, aby brzmienie przepisu
niepełnosprawnością

ważność)

miesięcy.

wskaźników

zakłady

Przedstawiciele pracodawców prowadzi}CY

z

przepis art. 2a ust. 2 i 3,
Proponują wykreśleni e

zatrudnienia.

aktywności

ułatwiało

zawodowej

proponuj ą

pracodawcy traktowanie osoby

w okresie zmiany orzeczenia na zasadach poprzedniego

(kończącego

orzeczenia.

Ponadto pracodawcy

wskazują, że

niektórych przypadkach
niepełnosprawności
dyscyplinujące

i

wynikają

proponują,

odpowiednie

przenvy w orzeczeniach osób

z

aby w

opieszałości
ślad

za

podmioty do

zespołów

niepełnosprawnych

do spraw orzekania o

przedmiotową propozycją poszły

zakoóczenia

w

procedury

zmiany

odwoławczej

w

nieptzckraczalnym tenninie 3 miesięcy.
Projektodawca zrezygnował ze zm iany proponowanego przepisu.

3.3. Uwagi do art. 1 pkt 11 (art. 22)

3.3.L Uwagi do lit. a (art. 22 ust.

1 )-wskaźni k

zatrudnienia osób

niep ełno s prawnych

Organiza~jc pracodawców, oraz pracodawcy, którzy zgfosili uwagi do projektu, negatywnie
odnieśli

się

do zaproponowanej zmiany

niepełnosprawnych

wskaźnika

zatrudnienia osób

(z 30 % na 50%), uprawniającego do udzielania ulg we \vpłatach na

Pat\stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
sytuację rynkową

podwyższenia

Niepełnosprawnych, podkreślając , że

pracodawców spełniających kryterium 30%, ale

pogorszy to

niespełniających

kryterium

50% (pozbawiając ich prawa do wystawiania ulg). Wskazywano na ryzyko potencjalnych
zwolnień

pracowników u pracodawców, którzy nie

spełnią po·wyższego

warunku, a

prawdopodobieństwo

bankructw niektórych z nich. Propozycja ·wykreślenia przepisu.

Ponadto, pracodawcy

prowadzący zakłady aktywności

zawodowej

proponują

także

na

wykluczenie ich

ze stosowania nowego przepisu.
Projektodawca zrezygnował ze zmiany propónowanego przepisu.
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3.3.2. Uwagi do lit. b i c (art. 22 ust. la i ust. 2a) - informacj e o zasadach nabywa nia i

korzystania z obniżenia

wpłat

Zdaniem pracodawców, którzy

obciążenie

wystawiąjących

dotyczyć

może

w postaci

złożenia sprzedającemu

obniżenia wpłaty. Stanowiąc

zniechęcać

dodatkowe

nabywców do zakupu u podmiotów

przewagę konkurencyjną

wystawców ulg.

Proponują

przepisu.

tego,

oświadczenie

że

przepis

regulujący powyższe

(taka konstrukcja ma
każdej

zwracają uwagę

biurokratyczne,

zagadnienie jest potrzebny ale powinien

informacja o ulgach jest wystawiana tylko dla tego

jednorazowo, a nie do
Pracodawcy

on

uigi, co zmniejsza

wskazują, że

Niektórzy

nabywcę

przez

o zamiarze skorzystania z prawa do

biurokratyczne

wykreślenie

uwagi do ustawy, niepotrzebne jest wprowadzanie

obniżenia wpłaty

dodatkowego warunku
oświadczenia

zgłosili

polegające

kupującego

który

złożył

spowodować, że kupujący może złożyć oświadczenie

faktury).
na to,

że

wprowadzone przepisy

generują

dodatkowe

obciążenia

na: przygotowaniu specjalnej instmkcji do realizowania przepisu,

przeszkoleniu pracowników,

zwiększeniu

kosztów korespondencji pocztowej z nabywcami

usług.

Ponadto,

według

nich, niejasne jest

zachodzi ryzyko,
siedzibie

że

informacje

sprzedającego

od nabywcy powinna
długotrwałej
udowadniać

tę

sformułowanie: ,,udostępnia

nie

dotrą

być

współpracy

przekazywana do

każdej

Mają wątpliwości

faktury i

każdorazowo

jednorazowo) oraz do sposobu w jaki

kiedy i w jaki sposób poinformował

Niektórzy pracodawcy

gdyż będą udo~tępnione

do nabywcy,

lub na jego stronie internetowej).

nabywcy infonnacje" (np.

wskazują,

że

nabywcę

trudno

np. w

czy infonnacja

(czy w przypadku

sprzedający

będzie

o uldze.

będzie spełnić

ustawowy warunek,

gdyż

ostateczny tennin na przekazanie nabywcy lub udostepnienie infonnacji o zasadach
udzielania ulg we
nabywcę,

wpłatach

na PFRON,

upływa

w dniu terminowej

zapłaty

za zakup przez

przy czym zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, za datę uregulowania

należności

w przypadku

obciążenia

rachunku bankowego nabywcy.

ze swojego

obowiązku,

płatności

bo nie

dokonywanych za

będzie

pośrednictwem

Sprzedający

znał

nie

terminu

będzie

banku

zatem

końcowego,

uważa się datę

mógł wywiązać się

do którego musi

poinformować nabywcę.

Pracodawcy

wskazują

na

trudności

z ustaleniem dla

każdego

nabywcy, czy

zachował

on 7

dniowy termin na złożenie oświadczenia , przykład:

s

„Jesteśmy zakładem

produkcyjnym i miesięcznie wystawiamy

gcty teraz wystawiać oświadczenia po każdej

sprzedaży

miesięcznie około

400 faktur i

i sprawdzać czy nabywca 7.achował ?
konieczność

dniowy termin od otrzymania informacji, to w naszym przypadku spowoduje
wysyłek

zatrudnienia osoby do pilnowania
oświadczeń
ponieważ

i

wysyłek być może

więcej

za potwierdzeniem. Zmiana w art.22 jest konieczna

na dzie11 dzisiejszy wystawiamy

nikomu niepotrzebna,

jednakże

i terminów, do tego jeszcze koszty drukowania

miesięcznie

ponad 200 INF-U i z tego

propozycja w projekcie wydaje

połowa

się przysparzać

jest

jeszcze

biurokracji i problemów."

Stanowisko projektodawcy:
Dotychczas

sprzedający uskarżali się

na PFRON

każdemu

zam ierzat w

przyszłości korzystać

n~

uciążliwość obowiązku

wystawiania ulg we

wpłatach

kontrahentowi, bez względu na to, czy chciał z tego skorzystać i czy

Proponowane ziniany

z ulgi.

zmniejs zą

zarówno

obciążenia

administracyjne

sprzedąjących,

jak

i problem otrzymywania przez nabywców niechcianych informacji o kwocie obniżenia.
Jednocześnie zwiększają

one gwarancje dla nabywców

odpowiednio poinformowani o

możiiwości

chcących korzystać

z ulg,

że zostaną

korzystania z ulg i otrzymają informacj9 o kwocie

obniżenia.

W nowym trybie wystawiania ulg

sprzedający będzie miał obowią.zek

poinformowania

nabywcy o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz o możliwości
złożenia

przez

nabywcę oświadczenia

przekazana nabywcy wraz z
dniu terminowej

zapłaty

o zamiarze korzystania z ulg. Informacja ta będzie

fakturą. Obowiązek

przez

nabywcę

ten

za zakup

sprzedający

wykona nie

mający uprawniać

później niż

w

do ulg. Przewiduje to

dodany ust. la w art. 22 ustawy.
Nabywca

będzie miał

7 dni od otrzymania informacji od

sprzedającemu oświadczenia

sprzedającego

o zamiarze korzystania z pi'awa do

na

obniżenia w-płaty

złożenie

(dodany

art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy).
Sprzedający

wystawi mu

informację

o kwocie ulgi dopiero po otrzymaniu

(zmieniony art. 22 ust. IO pkt l ustawy). Nowy proces nabycia ulgi jest

oświadczenia

uzależniony

od

poinformowania nabywcy o tym instrumencie przez sprzedającego.

3.3.3. Uwagi do lit. d (art. 22 ust. 5) - ograniczenie kwoty

Pracodawcy
wpływ

zgłosili

uwagi do zaproponowanej zmiany.

na rynek pracy dla osób

niepełnosprawnych ,

obniże nia

Uważają, że będą miały

negatywny

w szczególności dla pracodawców
6

zatrudniających

osoby

niepełnosprawne

w stopniu umiarkowanym

znacznym (niektórzy z

nich w ocenie pracodawców mogą zostać wyeliminowani z rynku).
Pracodawcy proponują, aby pracodawcy obecnie udzielający ulg zachowali to prawo, ale
wyłącznie
wskaźnik

do wartości np. 20% wartości wskazanej na fakturze, a pracodawcy przekraczający

70% zatrudnienia osób

niepełnosprawnych

mogli

udzielać

ulgi na dotychczasowych

zasadach do l 00 % ulgi.
Pozostałe

propozycje

zawodowej,

dotyczyły wyłączenia

ze stosowania przepisu:

zakładów aktywności

przedsiębiorców oferujących usługi.

Stanowisko projektodawcy:
Zmiana w art. 22 ust. 5 ustawy o rehabilitacji wprowadza zasadę, że kwota ulgi obliczona
przez

sprzedającego

nie

będzie mogła być wyższa

od 50% kwoty netto

należności

wykazanej

na fakturze dokumentującej zakup mający uprawniać do ulgi. Celem wprowadzenia tej
zmiany jest

zapobieżenie możliwym nieprawidłowościom wynikającym

zakupów

związanych

zastępuje

dotychczasowy ust. 11, który

ze zwrotami towarów, na które wystawiono
był

mniej precyzyjny oraz

już

z korekt faktur
ulgi. Zmiana ta

niewłaściwie

umieszczony

w art. 22 (dotyczył bowiem obliczenia ulgi, a nie wystawiania informacji o kwocie
obniżenia).

3.3.4. Uwagi do lit e (art. 22 ust. 9) - obliczanie stanów i ws kaźn ików zatrudnienia oraz
kwoty

o bniżenia

Pracodawcy proponują pozostawienie dotychczasowej wersji przepisu, który według nich jest
już

restrykcyjny i znacząco zmniejsza wartość

niepełnosprawnych

przepis przyczyni

obniżeń

udzielanych przez pracodawców osób

w porównaniu do stanu sprzed 2015 roku.

się

do

obniżenia łącznej wartości obniżeń

Uważają, że

projektowany

jakich dany pracodawca

może

udzielić.

Stanowisko projektodawcy:
Pracodawcy często zgłaszali wątpliwości dotyczące obliczania stanów zatrudnienia dla celów
ulg we

wpłatach

na PFRON, a w

szczególności

przewidzianych w art. 21 ust. 5 ustawy.

co do stosowania

Wyłączenia

wyłączeń

te jednolicie stosowane

z tych stanów
są

pracodawców w innych przypadkach przewidzianych w ustawie (m.in.

przez tych
dla celów

dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, statusu zakładu pracy chronionej,
czy obliczania wpłat na PFRON).
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W odniesieniu do ulg kwestia ta nie
polegająca

uzupełnieniu

na

była

um>rmowana na poziomie L1Stawowym. Zmiana

w art. 22 ust. 9 zdania tr7.cciego jest korzystna dla pracodawców.

Usuwa ich

wątpliwości i

Trybunału

Konstytucyjnego i sądów administracyjnych w analogicznych zakresach.

Jednocześnie

nie wymaga analizowania aktów wykonawczych, orzecznictwa

pracodawcy nie

będą

pełnosprawnych nieświadczących

uwzgl9dniać

musieli

pracy (np. w

czy przcb;n..vanicm na urlopach

związanych

związku

w stanach zatrudnienia osób

z odbywaniem

służby

wojskow~j,
świadczeniu

z rodzicielstwem, czy na

rehabilitacyjnym).

Natomiast w zdaniu drugim w art. 22 ust. 9 ustawy wskazano okres, na który
stany zatrudnienia dla potrzeb vvykazania struktury wymaganej od
dzień

art. 22 ust. I ustav.ry. Jest nim
rozwiązania

było

sprzedających

co do zakresu ich

na PFRON nie
miesiąc

zgodnie z

v.rystawienia faktury. Przyjc;cie tego szczególnego

są

obowiązku określonego w

którą może

znane

być

jej wystawienia, czy na

art. 22

llSt. la

ustawy. \V dniu

przekazana infom1acja o zasadach

przeciętne miesięczne

wymaga art. 2 pkt 6 ustawy. Dlatego dru1e te

nic na

sprzedającego

celowe z uwagi na ko nieczność zapewnienia pewności prawnej

wystawienia faktury, wraz z
wpłat

należy ustalać

będą

miesiąc ,

st.any zatrudnienia za ten

ustalane na

do którego

dzień

obniżania

miesiąc,

czego

wystawienia faktury, a

przyporządkowano

przychód z

zukupu, o którym mowa w art. 22 ust. I ustawy.
3.4. Uwagi do art. 1 pkt 12 (a rt. 22b)- wp łaty z tytu łu niedopełnien i a obow iązków przez
sprzcchtjącego

Propozycja

\\.'Ykreś lenia

pt·zepisu~

według

pracodawców nadmiernie restrykcyjnego wobec

s prie~ltjąeego.

Stanowisko projektodawcy
Pr7.epis nie v,1ydaje

się być

nadmiernie restrykcxjny. Bowiem

art. 22b ust. l pkt 4 ustawy o rehabilitacji

złagodzono wysokość wpłaty

dotyczącej zawyżenia

obliczana w skomplikowany sposób (alternatywnie jako

kwoty ulgi. Nie

3-krotność

kwoty

będzie

1,awyżenia

w

ona
albo

I 0% kwoty ulgi)>k~z zawsze b9dzic równa kwocie Zfl\-vyżonia,

3.5. Uwagi do a r t. l pkt 16 (a rt. 26b ust. 6a) - doprecyzowanie mom e ntu w którym

pracowni k stal s ię ni epe łno s prawny
Pracodawcy maj ą wątpliwość w jak.i sposób oraz przy pomocy jakich narzędzi pracodawca
może

jednoznacznie

i

prnwidłówo

ustaJić

dzień

uprawomocnienia sil? orzeczenia

s

potwierdzającego niepełnosprawność. Uważają, że takie rozwiązanie

„stawia pracodawcę w

sytua~ji, w której jest uzależniony od dobrej woli i uczciwości pracownika, który może - ale
wcale nie musi - poinformować go o tym, że odwołał się od orzeczenia i na jakim etapie jest
procedura odwoławcza".
Projektodawca zrezygnował ze zmiany proponowanego przepisu.

3.6. Uwagi do art. 1 pkt 21 (art. 34 ust. 11 )
Proponowana zmiana w art. 34 spowoduje przekazanie wojewodom części kompetencji, które
dotychczas

stanowiły

wyłącznie

uprawnienia

Pełnomocnika

Rządu

ds.

Osób

Niepełnosprawnych lub innych organów, czyniąc uprawnienia wojewody zbyt ogólnymi i
niedookreślonymi. Zaproponowano doprecyzowanie rodzaju działań i zadań, podejmowanych

przez wojewodów w ramach nowych kompetencji, albo wykreślenie proponowanej regulacji.
Projektodawca zrezygnował z wprowadzania proponowanych zmian.

3.7. Uwagi do art. 1 pkt 14, 15, 17, 20, 22 lit. b, 23, 24, 25 (a rt. 25d ust. 2, art. 26a ust. 12,
art. 26c ust. 4b, art. 30 ust. 3a, art. 47 ust. 2c, art. 48 us t. 4, art. 49e us t. l a, art. 49g) j ednoin sta n cyjność pos tę pow a n i a

Pracodawcy i organiza~je pracodawców negatywnie odniosły się do zaproponowanej zmiany
i zaproponowały pozostawienie przepisów dotyczących dwuinstancyjności i możliwości
składania odwołań od decyzji PFRON do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W

ocenie pracodawców i organizacji pracodawców nie ma odpowiedniego uzasadnienia do
wprowadzenie tego typu zmian, a „wręcz podważa ona rolę i znaczenie Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych", który „traci istotny element wpływu na funkcjonowanie
Funduszu". Taka zmiana, w ich ocenie, nie przyczyni się do polepszenia sytuacji
pracodawców osób niepełnosprawnych. Ponadto zamyka możliwość skutecznego ubiegania
się

o sprawiedliwe

rozstrzygnięcie.

Uwaga nie została uwzględniona. Nowe brzmienie przepisów nie uniemożliwia stronie
ubiegania się o sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z
późn. zm.) jeżel i stronie przysługuj e prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez
skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że strona postępowania w przypadku wydania decyzji
w pierwszej instancj i przez Prezesa Zarządu PFRON będzie m iała możliwość złożenia skargi
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na

tę decyzję bezpośrednio

proces

postępowania

Pozostałe

administracyjnego.

uwagi zgłoszone do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych nie zostały

uwzględnione

ustawy.

do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci

w raporcie konsultacji ponieważ wykraczały poza zakres przedmiotowy

