
Szanowna Pani, 

 

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej z dnia 

23.04.2014 r., w załączeniu przesyłam dane ze zbioru Systemu Obsługi 

Dofinansowań i Refundacji (SODiR), zawierające pracodawców każdego typu 

oraz  liczbę pracowników niepełnosprawnych, w podziale na stopnie 

niepełnosprawności i schorzenia specjalne, na których pracodawca otrzymał 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, na podstawie 

art. 26a - 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z 

późn. zm) za okresy sprawozdawcze 01-12/2010. W związku z brakiem 

technicznych możliwości wykazania danych wyrażonych w etatach, zestawienie 

prezentuje, liczbę pracowników w osobach. 

 

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w związku ze zmianą przepisów od 

dnia 1 stycznia 2012 r. nastąpiło włączenie do ochrony danych osobowych, 

osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż stracił moc obowiązujący do 

tego czasu art.  7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo 

działalności gospodarczej (Dz.U.1999.101.1178 z późn. zm.), który stanowił, 

że "ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej 

zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych" 

 

Mając na uwadze powyższe oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.),  zgodnie z którym  prawo do 

informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej, dane zawierające imiona i nazwiska (w połączeniu z miejscowością 

pracodawcy) nie mogą zostać przekazane, wobec czego w ich miejsce zostały 

wprowadzone znaki "XXX". 

 

Ponadto informuję, że zdaniem Funduszu, stan zatrudnionych osób ogółem (w 

przeliczeniu na etat) u pracodawców każdego typu, którym wypłacono środki 

nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o 

dostępie do informacji publicznej, a więc dane te nie zostały uwzględnione 

w zestawieniu. 

 

Pozostałe dane obejmujące okres 01-12/2013, o które Państwo wnioskują 

pozostają w przygotowaniu. 

 

Dopełnimy wszelkich starań, aby ww. dane, w tej samej formie i w tym samym 

zakresie co dane za 2010 r. zostały przekazane w przyszłym tygodniu.. 

 

(See attached file: DANE_01-12_2010.xlsx) 

 

 

Pozdrawiam 

-- 

Ewa Balicka-Sawiak 

Rzecznik Prasowy PFRON 

 


