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Art. 53d.	 [Upowszechnienie listy kandydatów]�����������������������������������������
Art. 53e.	 [Protokół przeprowadzonego naboru] ���������������������������������������
Art. 53f.	 [Informacja o wynikach naboru] �����������������������������������������������
Art. 53g.	 [Przesłanki zatrudnienia kolejnej osoby spośród najlepszych
kandydatów] �������������������������������������������������������������������������������
Art. 54. [Przeznaczenie środków Funduszu] �������������������������������������������
Art. 55. (uchylony) �����������������������������������������������������������������������������������
Art. 56. [Informacja o działalności Funduszu] ���������������������������������������
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827
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836
837
837
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839
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845
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848
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ROZDZIAŁ 10A
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO
PRZEPISOM USTAWY ����������������������������������������������������������������������������� 855
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Art. 56a. [Niedopełnianie obowiązku składania informacji
lub deklaracji] ����������������������������������������������������������������������������� 855
Art. 56b. [Udaremnianie lub utrudnianie kontroli, zgłaszanie
nieprawdziwych danych] ����������������������������������������������������������� 857
Art. 56c. [Podstawa prawna orzekania] ����������������������������������������������������� 859
ROZDZIAŁ 11
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH,
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE ����������������������������������������������� 860
Art. 57–61. (pominięte). ���������������������������������������������������������������������������
Art. 62.	
[Inne rodzaje orzeczeń, kwalifikujące do kręgu osób
niepełnosprawnych] ���������������������������������������������������������������
Art. 63.	
[Przepis przejściowy – zachowanie nabytych
uprawnień] �����������������������������������������������������������������������������
Art. 64.
(uchylony) �������������������������������������������������������������������������������
Art. 65.
(uchylony) �������������������������������������������������������������������������������
Art. 66.	
[Odesłanie do innych przepisów prawa] �������������������������������
Art. 67.	
[Właściwość przepisów do wszczętych sprawach] ���������������
Art. 68–68b. (pominięte) �����������������������������������������������������������������������������
Art. 68c.
[Przepis przejściowy – kwoty maksymalnego
dofinansowania w latach 2007–2009] �����������������������������������
Art. 68d.
[Przepis przejściowy – dotacja celowa z budżetu państwa
w 2008 roku] �������������������������������������������������������������������������
Art. 68e.	
[Przepis przejściowy – dotacja celowa z budżetu państwa
w 2009 roku] �������������������������������������������������������������������������
Art. 68f.
[Przepis przejściowy – dotacja celowa z budżetu państwa
w 2010 roku] �������������������������������������������������������������������������
Art. 68fa. [Przepis przejściowy – dotacja celowa z budżetu państwa
w 2011 roku] �������������������������������������������������������������������������
Art. 68g.
[Przepis przejściowy – kwoty miesięcznego
dofinansowania w 2010 roku] �����������������������������������������������
Art. 68ga.	 [Przepis przejściowy – kwoty miesięcznego
dofinansowania w 2011 roku] �����������������������������������������������
Art. 68gb. [Przepis przejściowy – kwoty miesięcznego
dofinansowania w 2013 roku] �����������������������������������������������
Art. 68gc. [Przepis przejściowy – kwoty miesięcznego
dofinansowania w 2014 roku] �����������������������������������������������
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Art. 69.
Art. 70.

[Utrata mocy ustawy] ����������������������������������������������������������� 865
[Wejście w życie ustawy] ����������������������������������������������������� 865

Bibliografia ������������������������������������������������������������������������������������������������� 867
Skorowidz ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 877
O Autorach ������������������������������������������������������������������������������������������������� 895

Wykaz skrótów
Wykaz skrótów
Wykaz skrótów

Akty prawne
decyzja Rady WE – decyzja Rady WE nr 2010/48/WE z dnia 26 listonr 2010/48/WE
pada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę
Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. UE
L 23 z 27.01.2010, s. 35–61)
dyrektywa
– dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listo2000/78/WE
pada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. UE L 303 z 2.12.2000,
s. 16)
k.c.
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)
k.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
konwencja MOP – Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji
nr 159
Pracy w sprawie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjęta w Genewie w dniu 20 czerwca 1983 r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 43, poz. 412)
13

Wykaz skrótów

Konstytucja RP

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)
k.p.
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.)
k.p.a.
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.
k.p.c.
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 101 z późn. zm.)
KPON
– Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku w dniu
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169)
k.r.o.
– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 583 z późn. zm.)
k.s.h.
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1030)
k.w.
– ustawa z dnia 20 maja 1972 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094
z późn. zm.)
nowela z dnia
– ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie usta17 grudnia 2001 r. wy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 154, poz. 1792
z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

nowela z dnia
– ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie usta20 grudnia 2002 r. wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 7, poz. 79 z późn. zm.)
nowela z dnia
– ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie
15 czerwca 2007 r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 115, poz. 791)
nowela z dnia
– ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie usta8 stycznia 2010 r.
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 40, poz. 223)
– ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianowela z dnia
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz29 października
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2010 r.
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226,
poz. 1475 z późn. zm.)
p.p.s.a.
– ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)
p.r.d.
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z późn. zm.)
pr. stow.
– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393)
r.b.h.p.
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.)
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r.k.o.n.

r.k.r.k.

r.m.d.w.

r.o.n.s.n.

rozporządzenie
nr 800/2008

rozporządzenie
nr 651/2014

r.p.f.
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– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16.
roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 230, poz. 1695)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1988)
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)
– rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
WE L 214 z 9.08.2008, s. 3)
– rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. w sprawie uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy
finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1975)

Wykaz skrótów

r.p.ś.d.g.

r.r.s.

r.t.r.

r.w.b.s.

r.w.p.s.r.

r.w.t.b.

r.w.t.d.p.

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
przyznania osobie niepełnosprawnej środków na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 102)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego
obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820 z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 250, poz. 1875)
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.)
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Wykaz skrótów

r.w.t.z.

r.z.a.z.
r.z.d.k.n.

r.z.f.r.

r.z.k.w.

r.z.t.p.
TFUE
u.e.r.

u.d.l.
u.d.p.p.w.
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– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 587)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1987)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1023)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 93)
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908)
– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47)
– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Wykaz skrótów

u.f.p.
u.m.w.p.
u.o.d.o.
u.p.d.o.f.
u.p.d.o.p.
u.p.p.p.
u.p.s.
u.p.z.
u.r.z.s.n.

u.s.d.g.
u.s.o.

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 584 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)
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u.s.p.
ustawa o KRS
u.s.u.s.
u.s.w.
u.s.w.p.

u.ś.r.
u.u.s.r.
u.z.e.p.r.

u.z.r.z.n.

zalecenie MOP
nr 99
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– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1142 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1392 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 114 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 704)
– ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
(Dz. U. Nr 40, poz. 268 z późn. zm.) – nieobowiązująca
– ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 46, poz. 201 z późn. zm.) – nieobowiązująca
– zalecenie nr 99 z dnia 1 czerwca 1955 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące przystosowania i rehabilitacji inwalidów, przyjęte w Genewie w dniu 22 czerwca 1955 r.

Wykaz skrótów

zalecenie MOP
nr 150

– zalecenie MOP nr 150 dotyczące roli poradnictwa
i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów
ludzkich, przyjęte w Genewie w dniu 23 czerwca
z 1975 r.
– zalecenie nr 168 Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęte w Genewie w dniu 20 czerwca 1983 r.

zalecenie MOP
nr 168

Periodyki
Biul. SN
GSP
M.P.Pr.
OSA
OSN
OSNAPiUS

–
–
–
–
–
–

OSNP

–

OSP
OSA
OSN
OSPiKA

–
–
–
–

PiZS
PUG

–
–

Biuletyn Sądu Najwyższego
Gdańskie Studia Prawnicze
Monitor Prawa Pracy
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Orzecznictwo Sądów Polskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Inne

CEIDG
CBOSA

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej
– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
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KRS
LEX
MOP
NSA
PFRON

–
–
–
–
–

SA
SN
TK
WHO
WSA
ZFRON

–
–
–
–
–
–

Krajowy Rejestr Sądowy
System Informacji Prawnej LEX
Międzynarodowa Organizacja Pracy
Naczelny Sąd Administracyjny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Sąd Apelacyjny
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Światowa Organizacji Zdrowia
wojewódzki sąd administracyjny
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Mirosław Włodarczyk

Szczególna sytuacja osób niepełnosprawnych dostrzegana jest
przez polskiego ustawodawcę od dawna. Już w ustawie z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 z późn. zm.) ustanowiono dla tej kategorii osób szczególne uprawnienia. Formalnie znalazło to wyraz w umieszczeniu tej regulacji w odrębnym rozdziale ustawy.
Z czasem ich sytuacja została określona w specjalnej regulacji prawnej,
tj. w ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201 z późn. zm.),
którą zastąpiła ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm., tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoby niepełnosprawne zostały uznane przez prawodawcę za
szczególną kategorię osób na rynku pracy. O potrzebie ich wyróżnienia
i uznania faktu ich trudnej pozycji w tym obszarze życia społecznego
i gospodarczego świadczy regulacja zawarta w skomentowanej w niniejszym opracowaniu ustawie. Przede wszystkim na potrzeby obsługi tych osób utworzono specjalną służbę publiczną działającą na rzecz
osób niepełnosprawnych, w skład której wchodzi wiele podmiotów i instytucji, zwłaszcza Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych, czy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozległe kompetencje wyposażono samorządy wojewódzkie i powiatowe.
Ustawa określa również uprawnienia osób niepełnosprawnych związane
Mirosław Włodarczyk



23

Wprowadzenie

z ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym – a więc odnoszące się zarówno do okresu poszukiwania zatrudnienia, jak i w fazie
jego realizacji. Wreszcie, znaczną część regulacji zajmują sprawy odnoszące się do organizacji procesu zatrudnienia u przedsiębiorców i ich
uprawnienia z tym powiązane. Przyjęte w ustawie rozwiązania pozwalają sformułować tezę, że spośród wszystkich kategorii osób uznanych
za szczególne na rynku pracy, osoby z niepełnosprawnością zostały wyposażone w najbardziej zaawansowane urządzenia prawne mające za
zadanie zniwelować konsekwencje ich niepełnosprawności.
Zasygnalizowana powyżej różnorodność spraw, które są przedmiotem ustawy, wielość podmiotów, które zostały objęte przedmio
tową regulacją, oraz rozliczne i różne uprawnienia, obowiązki,
kompetencje tymże podmiotom przypisane, nie ułatwiają zadania komentatorom. Owa rozmaitość materii sprawia, że musi ona być oceniana z punktu widzenia wielu gałęzi prawa, a w szczególności prawa
pracy, prawa administracyjnego, prawa finansowego czy gospodarczego. Istotna trudność wynika dodatkowo z jakości przepisów, które nierzadko mają charakter opisowy i brakuje w nich konsekwencji
terminologicznej. Wskazane okoliczności bez wątpienia powodują, że
ustawa nie jest wdzięcznym obszarem badawczym, o czym świadczy
zasadniczo brak komentatorskiej aktywności przedstawicieli nauk
prawniczych w tym zakresie.
Komentarz adresowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, poczynając od przedstawicieli instytucji publicznych (państwowych i samorządowych, centralnych i lokalnych) działających w sferze
obsługi osób niepełnosprawnych, poprzez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, kadrowców w takich zakładach pracy,
osoby zajmujące się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, osoby
działające na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach organizacji pozarządowych, czy wreszcie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości
orzekających w sprawach osób niepełnosprawnych. Wypływający
z opracowania tego komentarza i zgromadzony w nim dorobek i doświadczenia szczególnie powinny być przydatne w przyszłych pracach
legislacyjnych, jeśli w ich założeniach będzie się mieścić potrzeba doskonalenia jakości tej regulacji.
24
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Opracowanie w założeniu ma na celu nie tylko przedstawienie komentarzy jego autorów do zawartych w przedmiotowej ustawie przepisów, lecz także zgromadzenie dorobku nauk prawnych oraz judykatury.
W tym kontekście możliwa jest w pewnym zakresie ocena zaawansowania badań prawniczych na tym polu, a tym samym rozważenie
przyszłych ich kierunków. Wszystkie wskazane wyżej okoliczności
stanowią podstawę do przypuszczenia, że przedstawiona Czytelnikowi
książka pozwoli zapełnić dotkliwą z wielu punktów widzenia lukę na
rynku komentarzy prawniczych.
Mirosław Włodarczyk

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; zm.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707;
z 2012 r. poz. 986, poz. 1456; z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791,
poz. 1446, poz. 1645; z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457,
poz. 1873; z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
1

Rozdział 1

Przepisy ogólne
Zakres podmiotowy ustawy
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Magdalena Paluszkiewicz

Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]
Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego
z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 lub
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie
odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku
życia
– zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi”.
1. Obowiązujące brzmienie powyższemu przepisowi nadała ustawa
z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1. Wszedł on w życie dnia 1 lutego 2003 r. W pierwotnym
brzmieniu komentowana ustawa w art. 1 odnosiła się do osób, których stan
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniał, ograniczał bądź uniemożliwiał wypełnianie ról społecznych, a w szczególności
zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie
o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności określonych w art. 3, o całkowitej lub częściowej nie1

Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 z późn. zm.; weszła w życie dnia 1 lutego 2003 r.
Magdalena Paluszkiewicz
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zdolności do pracy – na podstawie odrębnych przepisów, lub o rodzaju
i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia
– na podstawie odrębnych przepisów. Zmiana powyższej definicji miała
ścisły związek z wprowadzeniem, do zamieszczonego w art. 2 słowniczka
pojęć, definicji niepełnosprawności. Nastąpiło to na mocy art. 1 pkt 2 noweli z dnia 20 grudnia 2002 r. (zob. komentarz do art. 2 pkt 10).
Na mocy art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2 znowelizowano
pkt 3 komentowanego artykułu. Było to związane ze zmianą systemu
przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, który do tego czasu bazował na
przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka3. Skreślenie przepisu art. 14
ust. 54 nieobowiązującej już ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych5 spowodowało utratę
mocy obowiązującej wyżej wymienionego rozporządzenia. Od tego czasu podstawą przyznania zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu stałej opieki nad
dzieckiem ze względu na stan jego zdrowia stało się orzeczenie o niepełnosprawności wydawane na gruncie komentowanej ustawy, a nie jak
dotąd – zaświadczenie wydane przez lekarza publicznego zakładu opieki
zdrowotnej lub też wykonującego zadania takiego zakładu (zob. też komentarz do art. 4a).
Dz. U. Nr 154, poz. 1792 z późn. zm.
Dz. U. Nr 15, poz. 70. Szczegółowe przesłanki wydania zaświadczenia przez
lekarza określał § 2 tego rozporządzenia.
4
Przepis ten został skreślony ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 154, poz. 1791 z późn. zm.).
5
Tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
2
3
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Art. 1

2. W art. 1 ustawy wyznaczono jej zakres podmiotowy. Dotyczy
ona osób niepełnosprawnych, czyli osób, których niepełnosprawność
została potwierdzona jednym z rodzajów orzeczeń enumeratywnie
wskazanych w tym przepisie. Ustawa ta ma więc zastosowanie do osób,
których niepełnosprawność została formalnie potwierdzona. Z zakresu jej regulacji zostały wyłączone osoby, które same oceniają swoją
sprawność jako ograniczoną (tzw. definicja subiektywna niepełnospraw
ności6). Uzyskanie jednego ze wskazanych w komentowanym przepisie
orzeczeń jest podstawą prawną nabycia statusu osoby niepełnosprawnej
oraz jednocześnie warunkiem realizacji określonych uprawnień i obowiązków w ramach systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
procesu zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3. Artykuł 1 komentowanej ustawy zawiera definicję osoby niepełnosprawnej. Konstrukcja przepisu wskazuje, iż jest to tzw. definicja zakresowa pełna, ponieważ wylicza enumeratywnie orzeczenia, których adresatów
należy uznać za osoby niepełnosprawne. Wniosek taki załamuje się jednak
w świetle brzmienia art. 62 komentowanej ustawy, który wylicza także
inne rodzaje orzeczeń, kwalifikujące ich adresatów do kręgu osób niepełnosprawnych. Zabieg taki narusza zasadę techniki prawodawczej, zgodnie z którą definicje zakresowe (wyliczające elementy składowe zakresu)
powinny być sformułowane w jednym przepisie i obejmować cały zakres
definiowanego pojęcia7. Jeżeli natomiast wyliczenie wszystkich elementów
zakresu definiowanego pojęcia w jednym przepisie prawnym nie jest możliwe (art. 62 jest przepisem przejściowym, nie zaś ogólnym), w definicji
wyraźnie zaznacza się, że tekst tej samej lub innej ustawy zawiera elementy uzupełniające tę definicję, w szczególności przez użycie zwrotu: „i inne
wskazane w przepisach” (tzw. definicja zakresowa niepełna)8.
Na ten temat I. Poliwczak, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na
rynku pracy, Warszawa 2007, s. 15; L. Frąckiewicz, Niepełnosprawni w polskim społeczeństwie, Polityka Społeczna 1994, nr 2, s. 13.
7
Zob. § 153 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
8
Szerzej M. Kokoszczyński, Komentarz do § 153 rozporządzenia w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (w:) J.K. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, LEX/el. 2003.
6
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