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 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 73. posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 
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USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 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 za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
2)

) 

w art. 45: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, w rozumieniu przepisów o fi-

nansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2a.”; 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Do Funduszu nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 851, 915 i 1138) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4p dodaje się pkt 4pa 

w brzmieniu: 

„4pa) dochody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działal-

ności gospodarczej;”.  

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
1)

 Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym  od osób prawnych oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o fi-

nansach publicznych. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz.1016,  

Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 

1446, 1645 oraz z 2014 r. poz. 598 i 877.   
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 

1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 

1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz 

z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.  

 



2 

 

 

1) uchyla się art. 33; 

2) w art. 91 uchyla się pkt 1; 

3) uchyla się art. 98; 

4) w art. 119 uchyla się ust. 4; 

5) w art. 123 uchyla się pkt 6. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

  

 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………............................ 


