
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Przedsiębiorcy dysponujący zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) 

utworzonym na mocy ustawy o rehabilitacji zgłaszają wątpliwości w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które będzie obowiązywać 

już od 25 maja 2018 r. Mając na uwadze wchodzące przepisy o RODO, proszę o złożenie wyjaśnień w zakre-

sie wydatkowania środków z ZFRON z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych 

oraz z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji (IPR). 

1. Czy w sytuacji, gdy spółka na wniosek osoby niepełnosprawnej, w którym zawarte są również szcze-

gólne dane osobowe (stopień i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. upośledzenie umysłowe, epilepsja), 

wypłaca pomoc finansową ze ZFRON, jest zobowiązana do uzyskania wyraźniej zgody na przetwarzanie 

szczególnych danych osobowych? 

2. Czy w sytuacji, gdy spółka tworzy IPR-y, w których zawarte są również szczególne dane osobowe (sto-

pień i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. upośledzenie umysłowe, epilepsja), wnioskuje do organu 

udzielającego (urząd skarbowy) takiej pomocy o pomoc finansową ze ZFRON dla celów programów rehabi-

litacji poza de minimis np. studia, jest zobowiązana do uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie szczegól-

nych danych osobowych? 

3. Czy w sytuacji, gdy spółka tworzy IPR-y, w których zawarte są również szczególne dane osobowe (sto-

pień i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja), 

finansuje ze ZFRON dla celów programów rehabilitacji zgodnie z regułą de minimis np. dostosowanie sta-

nowiska pracy, jest zobowiązana do uzyskania wyraźniej zgody na przetwarzanie szczególnych danych oso-

bowych pracowników, dla których jest utworzony IPR? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 
 


