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SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON PO 1.10.2016r.  
wypełnianie nowych druków dotyczących wpłat , zwolnień, ulg we 

wpłatach, dofinansowań i refundacji 
 

TERMIN: 
8 listopad 2016r.  godz. 10:00 
MIEJSCE: 
KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Gł. 14 
CENA: 490 PLN PROMOCJA!!! 390 PLN + 23% VAT 
DO 31.10.2016 
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. Art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji - omówienie i wypełnienie 
(INF-1, INF-2, INF-Z):   Szczegółowe omówienia zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 
Dziennik Ustaw 2016, poz. 938 (NOWE WZORY INF-1, INF-2, INF-Z) - 
nowe wyliczenie stanów zatrudnienia wykazywanych w części C1, nowe przypisy do wzoru, konieczność wypełnienia INF-Z - kiedy?) 
 
 2. Art. 21 ust. 7 ustawy o rehabilitacji - omówienie schorzeń 
obniżających wpłaty na PFRON i ich dokumentowanie po 1 lipca 2016 r.:  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 
1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego 
obniżania (Dz.U.1998.124.820) - szczegółowe omówienie. 

3. Art. 22 ust. 12 ustawy o rehabilitacji - ulga we wpłatach na PFRON, omówienie i wypełnienie (INF-U i INF-1-u)  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 (różne 
przykłady i przepisy przejściowe)  Wniosek INF-1-U - szczegółowe omówienie i jego wypełnienie  WAŻNE - wyliczenie 30% wskaźnika osób niepełnosprawnych - 
zmiana, która nie będzie już dopuszczała korzystania  dodatkowo oprócz orzeczeń z zaświadczeń  
lekarzy specjalistów dot. schorzeń szczególnych     definicja sprzedającego a rodzaje działalności  termin wystawienia faktury i obowiązek jej wystawienia za wykonaną  
usługę lub produkcję do danego miesiąca  wystawienie informacji o wysokości ulgi - nowe wytyczne  obliczanie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych na  
potrzeby udzielania ulgi - ważna zmiana 
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PROMOCJA  DLA ZGŁOSZEŃ DO 31.10.2016 



 obliczanie współczynnika wynagrodzeń na potrzeby udzielania ulg 
we wpłatach na pfron - bardzo ważna zmiana - NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE  zmiana wysokości obniżenia wpłaty na PFRON - do 50%.   zmiana terminu wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON do 6 
miesięcy  zmiana definicji pracownika na potrzeby wliczenia ich wynagrodzeń do ulgi (umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę)    WAŻNE: prowadzenie ewidencji udzielonych ulg 
termin przekazywania informacji do PFRON o kwocie wystawionych ulg ulga nie większa niż kwota netto na fakturze      BARDZO WAŻNE: nowe rozporządzenie wykonawcze do art. 22 
(wytyczne BON i PFRON)  WAŻNE: nowy art. 22b nakładający na sprzedających kar z tytułu 
pomyłek, niezgodności podanych danych do PFRON lub błędnie 
wyliczonej i zawyżonej ulgi  BARDZO WAŻNE: SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWEGO 
ROZPORZĄDZENIA DOT. ART. 22,  
WYPEŁNIENIE DRUKÓW INF-U, INF-U-1.  POKAZANIE WERSJI DEMO APLIKACJI OBPON - EWIDENCJA ULG 
WE WPŁATACH NA PFRON. 
 4. Art. 25d ust. 4 ustawy o rehabilitacji - refundacja składek, 
omówienie i wypełnienie (WN-U-G, WN-U-A):  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22  
czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji 
składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 941  Załącznik Nr 1 Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej  działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia  
społeczne  Załącznik Nr 2 Wn-U-A Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika  zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego 
domownika o wypłatę  
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników  

5. Art. 26c ust. 6 ustawy o rehabilitacji - Miesięczne dofinansowanie,  omówienie i wypełnienie (WN-D, INF-D-P, INF-O-PP) - przykłady po 
1 lipca 2016 r.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22  
czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. 2016, poz. 951  Zmiany w art. 26a w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób  
niepełnosprawnych:  WAŻNE: termin wnioskowania do PFRON o dofinansowanie  
a wypłata wynagrodzeń;  zmiana wyliczania wskaźnika zatrudnienia ogółem  
i niepełnosprawnych (nakładcy)  korzystna zmiana wykazywania efektu zachęty dla pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia stali się osobami niepełnosprawnymi (jakich ta 
zmiana dotyczy pracowników), przykłady  brak zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowań a płaca minimalna 
od 1.01.2016 r.  WAŻNE: zmiana druków Wn-D i INF-D-P- od 1.07.2016 r. 

 
  



 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)  wyliczanie kosztów płacy po 1lipca 2016 r.  wyliczanie maksymalnego dofinansowania po 1 lipca 2016 r.   WAŻNE:Terminowość ponoszenia kosztów płacy-po 1 lipca 2016 r.  Wypełnienie nowych wzorów druku Wn-D i INF-D-P  WAŻNE: Wypełnienie nowego wzoru wniosku o pomoc inną niż pomoc de minimis- tzw. INF-O-PP - weszła w życie od 11.03.2016 r.  WAŻNE: Obowiązek wysyłania do PFRON informacji o statusie prawnym firm oraz informacji o sytuacji ekonomicznej firm 
powiązanych w kontekście nowego wzoru INF-O-PP  WAŻNE: Kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania- najnowsze wytyczne i najważniejsze informacje do przygotowania 
przed kontrolą  

6. Art. 33 ust. 11 ustawy o rehabilitacji - zfron - zmiany po 1 lipca 2016r.-omówienie:  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.1023) 

7. Art. 34 ust. 9 ustawy o rehabilitacji - KONTROLA SOD-u, ULG, 
refundacji - omówienie  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez 
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U.2013.29) 
 8. Art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji - DEKLARACJE we wpłatach na 
PFRON - szczegółowe omówienie i wypełnienie (DEK-I-0, DEK-I-u, 
DEK-IIa, DEK-II-u, DEK-R, DEK-Z (nowe zasady) i pozostałe)  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22  
czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców  zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2016, poz. 956) - 
Dziennik Ustaw 2016, poz. 956 

 9. Omówienie i przedstawienie najnowszych stanowisk BON  
i PFRON dot. firm powiązanych i efektu zachęty, wystawiania ulg we 
wpłatach na PFRON, dofinansowań itp.  
10. Omówienie - Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw - uchwalonej przez Sejm 19.07.2016 r. 
 11.Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

  
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


