
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 

 
OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC PFRON  

w 2017r. 
Rozliczenia z PFRON, uzyskiwanie dofinansowań, udzielanie ulg, 

prowadzenie ZPCHR i ZFRON  
 

TERMIN: 

21 listopad 2017r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
Ul. Westerplatte 15 
CENA: 510 PLN 
PROMOCJA!!! 
410 PLN + 23% VAT 
DO 14.11.2017 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – Wiceprezes organizacji OBPON.ORG, Dyrektor Generalny  
w OBPON.PL, szkoleniowiec, wybitny ekspert i specjalista  
z zakresu tematu. 

 
PROGRAM SZKOLENIA : 
 
1. ROZLICZENIE Z PFRON w 2017: 
    a) Wypełnianie informacji INF-1, INF-2 (kiedy i którzy pracodawcy muszą 
wysłać do PFRON informację INF-1 i INF-2) wyliczenie wskaźników w oparciu 
o art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zastosowanie do wyliczeń wskaźników 
art. 2a ustawy o rehabilitacji przekładanie orzeczeń o niepełnosprawności na 
dane stopnie i schorzenia wsteczne zaliczenie pracownika do osób 
niepełnosprawnych a procedura dokonywania korekt informacji INF-1 
schorzenia szczególne obniżające wpłatę na PFRON 
 
    b) Wypełnienie deklaracji: DEK-I-0, DEK-I-u, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-Z, 
DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-R (kiedy i którzy pracodawcy mają obowiązek 
wysłać do PFRON poszczególne deklaracje) 
 wyliczenie wpłat na PFRON – tzw. otwarty rynek 
 wyliczenie wpłat przez zpchr 
 wyliczenie wskaźników w poszczególnych deklaracjach przez tzw. otwarty 

rynek i zpchr 
 obniżenie wpłaty poprzez wykorzystanie udzielonych ulg we wpłatach na 

PFRON 
   

2. PROCEDURA UZYSKIWANIA W PFRON MIESIĘCZNEGO 
DOFINANSOWANIA 
  
WAŻNE – OMÓWIENIE PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA NOWEGO 
WZORU FORMULARZA INF-O-PP, które 11.09.2017 r. wprowadził PFRON 
w SODiR. 
 
    a) Teoria:  

 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 
ważne definicje 

 Na kogo przysługuje dofinansowanie 
 Komu przysługuje dofinansowanie 
 Wysokość dofinansowania 
 Procedura rejestracji i certyfikacji pracodawcy, który będzie się ubiegał o 

dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych u niego osób 
niepełnosprawnych 

 Zalety korzystania z elektronicznej formy składania dokumentów 
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b) Praktyka 
 kwoty dofinansowań w 2017 r. 
 schorzenia specjalne a kwoty dofinansowań po 1 stycznia 2017 r. 

(dokumentowanie schorzeń szczególnych) 
 koszty płacy a maksymalne kwoty dofinansowań w 2017 r. Limit 
 kosztów płacy 
BARDZO WAŻNE: sprawozdanie finansowe za 2016 r. a sytuacja 
ekonomiczna firmy wg kryteriów KE na podstawie rozporządzenia 651/2014 
wraz z przedsiębiorcami powiązanymi – WAŻNE sprawozdania finansowane 
za         2016 r. wysłane do Oddziałów PFRON; 
 limit dofinansowań dla jednego pracodawcy a powiązania firm po 1 

stycznia 2017 r. 
 efekt zachęty po 1 sierpnia 2016 r. zmiana sposobu wyliczenia poz. 39 i 41 

na WN-D (zmiana od sierpnia 2016 r. Nowe stanowisko PFRON) 
 wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową w przypadku 

firm powiązanych lub partnerskich - wyliczanie poz. 39 i 41 na Wn-D 
(rozporządzenie a stanowiska BON i PFRON) 

 dofinansowanie a wymiar czasu pracy; 
  przekładanie orzeczeń na stopnie niepełnosprawności po 1 stycznia 1998 

r. 
  zaliczanie osób do wskaźnika osób niepełnosprawnych - art. 2a ustawy o 

rehabilitacji 
 wyliczanie kosztów płacy w oparciu o art. 26a ustawy o rehabilitacji 

wyłączenie z prawa do dofinansowania a zaległości finansowe w PFRON 
 ustalone prawo do emerytury a brak prawa do dofinansowania (stopnie 

lekki i umiarkowany) 
 korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w 

trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta zmiana 
dotyczy pracowników), przykłady 

 Omówienie wypełniania informacji INF-O-PP 
 zmiany w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym dofinansowań do 

wynagrodzeń po 1 lipca 2016 r. 
WAŻNE: Terminowość ponoszenia kosztów płacy- po 1 lipca 2016 r. 
 zmiany w algorytmach i przypisach na INF-D-P i Wn-D po 1 lipca 2016 r. - 

wypełnienie INF-D-P i Wn-D. 
WAŻNE - kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania - 
szczegółowe omówienie procedury kontrolnej oraz przygotowanie 
pracodawców na kontrole (wspólne omówienie przykładowego protokołu z 
kontroli) 
 omówienie najnowszych stanowisk UOKiK, MPiPS i PFRON dot. 

uzyskiwania miesięcznego dofinansowania i wykazywania efektu zachęty 
po 1 lipca 2016 r. 
    

3. PROCEDURA UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON 
 
    a) Teoria 
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 

czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
ewidencji         wystawionych informacji o kwocie obniżenia - Dz. U. 2016, 
poz. 928 - omówienie 

 Wniosek INF-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie (WAŻNE- 
ZMIANY PO 1 stycznia 2017 r. ) 

 Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie 
 omówienie deklaracji DEK-II-u – w przypadku nałożenia kary dla 

sprzedającego przez PFRON 
 
b) Praktyka 

 wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych aby móc udzielać ulg 



we wpłatach na PFRON – dokumenty potwierdzające schorzenia 
szczególne. 

 definicja sprzedającego a rodzaje działalności 
 wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne 
 obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na 

potrzeby udzielania ulg 
 obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg we 

wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE 
WYNAGRODZENIE po 1 stycznia 2017 r. (zmiana kwoty do wyliczenia 
poz. 35 na INF-U) 

  zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50% 
 zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON 
 zmiana definicji pracownika po 1 stycznia 2017 r. na potrzeby wliczenia ich 

wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę) 
 prowadzenie ewidencji udzielonych ulg po 1 stycznia 2017 r. 
 termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg 
 ulga nie większa niż kwota netto na fakturze 
 rozporządzenie wykonawcze do art. 22 (wytyczne BON i PFRON) 
 nowy art. 22b nakładający na sprzedających kary z tytułu pomyłek, 

niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie wyliczonej i 
zawyżonej ulgi 

 wyliczenie kwoty ulgi – przykład 
  

 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW MAJĄCYCH STATUS ZPCHR 
 
    a) Teoria  
 omówienie art. 28 ustawy o rehabilitacji (wyliczenie wskaźników 

potrzebnych do utrzymania statusu zpchr, zapewnienie doraźnej i 
specjalistycznej opieki medycznej, dostosowanie pomieszczeń zakładu do 
potrzeb         osób niepełnosprawnych – zgłoszenie do PIP, omówienie 
kontroli prowadzonej raz na dwa lata przez Urzędy Wojewódzkie, 
sprawozdawczość do Urzędów Wojewódzkich (INF-W i INF-WZ) 

 obowiązek tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (ZFRON) – teoria 
 
    b) Praktyka  

 ZFRON dla zpchr i byłych zpchr 
 obowiązki pracodawcy mającego status zpchr w zakresie prowadzenia 

ewidencji zfron, prowadzenia rachunku bankowego zfron, regulamin zfron 
 ewidencja zfron - wpływy i wydatki 
 katalog wydatków z tzw. dużego zfron, pomocy indywidualnej i IPR 
 wypłata pomocy indywidualnej - wnioski o pomoc indywidualną 
 tworzenie IPR-ów (praktyka a prawo - interpretacje a wyroki Sądów 
 procedura wystąpienia o wydanie zaświadczenia o pomocy de mini mis 
 termin przekazywania środków na ZFRON - od 1 lipca 2016 r. 

OBOWIĄZEK (7 dni od daty wypłaty) - sankcje za nieterminowość 
 Kontrola zfron ( będąc zpchr i po utracie statusu zpchr) 
 limit pomocy de minimis a powiązania Firm 
 definicja "jednego przedsiębiorstwa" a limit pomocy de mini mis 
 termin wystąpienia o zaświadczenie o pomocy de minimis (wyjaśnienie 

BON i UOKiK a wyroki sądów) 
 
  

 5. NOWELIZACJA USTAWY O REHABILITACJI w 2017 - PROPOZYCJE 
PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW - omówienie 
 
 6. PYTANIA OD UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


