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

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk nr 3554).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 13 grudnia 2004 r. powyższy projekt
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 5 i 19 stycznia 2005 r. oraz po
wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot
projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii
Europejskiej

wnosi:

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

Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r.

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji



/-/ Alicja Murynowicz /-/ Anna Bańkowska
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Projekt

USTAWA

z dnia          2005 r.

zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.1)) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w art. 10b w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1”;

2) w art. 29 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finan-
sowane ze środków Funduszu, samorządu terytorialnego lub z innych źró-
deł, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2.”;

3) w art. 68b wyrazy „W 2004 r.” zastępuje się wyrazami „W 2004 r. i 2005 r.”;

4) po art. 68b dodaje się art. 68c w brzmieniu:

„Art. 68c. 1. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby
uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi:

a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90% tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 85% tych kosztów,

2) tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2005 r. i la-
tach następnych - 70% tych kosztów.

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr

99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i poz.
1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz.
1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679
i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407. 
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2. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90% tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 85% tych kosztów,

2) utworzenia zakładów aktywności zawodowej wynosi:

a) w 2007 r. - 85% tych kosztów,

b) w 2008 r. - 75% tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach następnych - 65% tych kosztów.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 202, poz. 1957) w art. 9 wprowadza
się następujące zmiany:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1,

- w pkt 2 uchyla się lit. c i d,

b) uchyla się ust. 2.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
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