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KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Przedsiębiorcy, pracownicy działów kadr i księgowości.

KORZYŚCI I CELE
- zdobycie i rozszerzenie aktualnej wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie zmian
wprowadzonych przez Radę Ministrów w formie specustawy mającej na celu złagodzenie
skutków kryzysu wywołanego pandemią korona wirusa.

PROGRAM:

1

Koszty płacy pracowników niepełnosprawnych:
»

terminowość ponoszenie kosztów płacy a możliwość występowania o dofinansowanie

»

koszty płacy w kontekście wystąpienia o odroczenie płatności ZUS – kiedy można starać się
o dofinansowanie

»

koszty płacy w kontekście wystąpienia o zawieszenie płatności ZUS – od jakiego momentu można
występować o dofinansowanie

»

metody wyliczania kosztów płacy w aspekcie odroczenia/umorzenia składek ZUS – które koszty
podlegają pod refundację

»

zagrożenia wynikające z możliwości odroczenia/umorzenia płatności składek ZUS w kontekście
występowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

»

limity kosztów płacy obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. a wielość refundacji do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych

»

nowe stawki dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych obowiązujące od kwietnia 2020 r.
– kto może z nich skorzystać a komu nie przysługują

»

terminowość składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych – zmiany w systemie SODIR.
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Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:
»

ważność orzeczeń/dokumentów równoważnych w kontekście odwołanych komisji orzekających

»

kiedy orzeczenie traci faktycznie ważność jeśli wygasło w okresie epidemii korona wirusa

»

jak się zachować w przypadku odwołania komisji orzekającej – czy w takim przypadku pracodawca może
kwalifikować pracownika jako niepełnosprawnego

»

terminy składania wniosków o wydanie nowego orzeczenie/ciągłości orzeczenia w kontekście dalszego
utrzymania ich ważności

»

nowe zasady pracy zespołów orzekających i systemy wydawania orzeczeń

»

rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność w kontekście wygaśnięcia ważności
dotychczasowego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność:
»

do kiedy po wygaśnięciu ważności orzeczenia mogę wliczać pracownika niepełnosprawnego do wskaźnika 6%

»

czy osoba niepełnosprawna które ważność orzeczenia wygasła a komisja orzekająca została odwołana
może być klasyfikowana jaka pracownik niepełnosprawny

»

odroczenie obowiązkowych wpłat na PFRON

Zasady wykazywania efektu zachęty
»

zmiany w wykazywaniu efektu zachęty w kontekście pracowników, którzy utracili ważne orzeczenie
a nie mogą donieść nowego z powodu odwołanych/zawieszonych prac komisji orzekających

»

efekt zachęty a firmy powiązane – czy należy a jeśli tak to jak wykazać powiązanie firm
odnosząc się do uzupełnienia dokumentów WND.
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TERMIN SZKOLENIA:
» ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem
» szkolenie jest prowadzone ON-LINE – realizowane bezpośrednio i w czasie rzeczywistym
dla każdego uczestnika

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 h
Każdy uczestnik przed szkoleniem otrzymuje materiały w wersji elektronicznej.
Każdy uczestnik do 7 po szkoleniu ma możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem.

CENA SZKOLENIA:
190 ZŁ NETTO + VAT
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