Projekt z dnia 14 lutego 2014 r.
USTAWA
z dnia ……….. 2014 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, Poz. 721., z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:

1) Art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu własnej
produkcji lub usługi , z wyłączeniem handlu, pracodawcy zatrudniającego co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:
1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
osobami niewidomymi, psychicznie chorymi, osobami upośledzonymi umysłowo, osobami z
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją zaliczonymi do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30% lub
2) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
osobami niewidomymi, psychicznie chorymi, osobami upośledzonymi umysłowo zaliczonymi
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 60%,
- zwanego dalej „sprzedającym”.
2) Art. 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Kwota obniżenia przysługuje:
1) w przypadku spełniania warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 1, w wysokości nie wyższej niż
30% kwoty netto określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7,
2) w przypadku spełniania warunku wskazanego w ust. 1 pkt. 2, w wysokości nie wyższej niż
50% kwoty netto określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7.
3) W art. 22 dodaje się ust. 8a i otrzymuje on brzmienie:

8a. W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do
której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z
tego tytułu w następnych miesiącach.
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie ….. dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Do projektu z dnia 14 lutego 2014 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych.
Art. 22 w obecnym brzmieniu pozwala na udzielanie ulg we wpłatach na PFRON w zasadzie
w nieograniczonej wysokości. Doprowadza to do patologii polegającej na udzielaniu przez
niektóre podmioty ulg przekraczających niejednokrotnie 90%. Takie postępowanie prowadzi
wprost do zachwiania konkurencyjności na runku dostaw i usług.
Proponowane rozwiązanie ograniczające możliwość udzielania ulg maksymalnie do 30% ma
na celu zapewnienie uczciwej konkurencji. Jednocześnie zapisy art.22 ust 1 pkt 2 i art. 22 ust
8 pkt 2 mają na celu osłonę najsłabszej grupy osób niepełnosprawnych.
Zakładamy, że wprowadzenie proponowanych zapisów zwiększy wpływy do Funduszu o ok.
300 mln w skali rocznej, a w ślad za tym do możliwość zwiększenia finansowania rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.

