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USTAWA

z dnia 15 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Prze-
pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91.  Państwowe fundusze celowe posiadające 
osobowość prawną:

1)  Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, o  którym 
mowa w  ustawie z  dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób nie- 
pełnosprawnych (Dz.  U. z  2011  r. 
Nr  127, poz.  721 i Nr  171, poz.  1016) 
z dniem 1 stycznia 2015 r.,

2)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, o  którym mowa 
w  ustawie z  dnia 13 lipca 2006  r. 
o  ochronie roszczeń pracowniczych 
w  razie niewypłacalności pracodawcy 
(Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) 
z dniem 1 stycznia 2012 r. 

— stają się państwowymi funduszami ce-
lowymi w  rozumieniu ustawy, o  której 
mowa w art. 1.”;

2)  w art. 98 ust. 1—9 otrzymują brzmienie: 

„Art. 98. 1.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. Biuro i od-
działy Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych stają 
się Biurem Obsługi Funduszu.

2.  Sprawy wszczęte, a  niezakończone 
przed dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczą-
ce dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych, re-
fundacji składek na ubezpieczenia spo-
łeczne osób niepełnosprawnych lub 
umarzania, rozkładania na raty bądź 
odraczania terminów płatności należ-
ności pieniężnych przypadających Pań-
stwowemu Funduszowi Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych podlegają 
rozpoznaniu według przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz.  U. 

z  2011  r. Nr  127, poz.  721 i Nr  171, 
poz.  1016) w  brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą.

3.  Umowy zawarte przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych zachowują moc do czasu 
ich wygaśnięcia, z  tym że wynikające 
z tych umów prawa i obowiązki Fundu-
szu stają się, z dniem 1 stycznia 2015 r., 
prawami i obowiązkami Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych, z  wyłączeniem praw i  obowiąz-
ków wynikających z  umów zawartych 
w  zakresie zadań realizowanych przez 
oddziały Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
które stają się prawami i obowiązkami 
marszałków województw.

4.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. zadania rea-
lizowane przez oddziały Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych stają się zadaniami mar-
szałków województw finansowanymi 
ze środków przekazywanych samorzą-
dom wojewódzkim na podstawie 
art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 33.

5.  Z dniem 1 stycznia 2015 r.:

1)  wygasają akty powołania Prezesa 
i  zastępców Prezesa Zarządu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz dy-
rektorów oddziałów tego Funduszu;

2)  ulega rozwiązaniu Rada Nadzorcza 
i  Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych;

3)  mienie Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
staje się mieniem Skarbu Państwa, 
w  imieniu którego działa minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego;

4)  należności i zobowiązania Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych stają się należ-
nościami i  zobowiązaniami Skarbu 
Państwa, w  imieniu którego działa 
minister właściwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego.

6.  Przekazanie mienia Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na rzecz Skarbu Państwa 
następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego sporządzonego 

1)  Zmiany 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 oraz z 2011 r. Nr 171, 
poz. 1016.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, 
poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 
i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 
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do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Zarząd 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.

7.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy 

Biura Państwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepełnosprawnych stają 

się pracownikami Biura Obsługi Fun-

duszu.

8.  Z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy 

oddziałów Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

stają się pracownikami urzędów mar-

szałkowskich.

9.  Stosunki pracy z pracownikami, o któ-

rych mowa w  ust.  7 i  8, wygasają 

z dniem 30 czerwca 2015 r., jeżeli przed 

dniem 31 maja 2015 r. nie zostaną im 

zaproponowane nowe warunki pracy 

lub płacy na dalszy okres albo w razie 

ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 

2015 r.”;

3)  w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Do czasu wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art.  34 ust.  9 
ustawy, o której mowa w art. 33, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc 
dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie art.  34 ust.  9 ustawy, o  której  
mowa w art. 33, w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2014 r.”;

4)  w art. 123:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  art.  16, art.  17 pkt  6, art.  39 pkt  1 i  art.  70, 
które wchodzą w  życie z  dniem 1 stycznia 
2012 r.;”, 

b)  dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6)  art.  33, który wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2015 r.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski




