
 
 

 

Wnioskowanie  
o dofinansowanie z PFRON 
od A do Z

Oferta szkolenia on-line



Omówienie najważniejszych zmian, związanych z zatrudnieniem  

osób niepełnosprawnych, obowiązujących w 2022 r.  
 

 

Kto i kiedy może wnioskować o dofinansowanie do pracowników  

niepełnosprawnych z PFRON. 

 ▶ Podstawy prawne wnioskowania o dofinansowanie przez pracodawcę. 

 ▶ Rodzaje pracodawców uprawnionych do dofinansowania; podział i różnice.

 ▶ Podstawowe warunki jakie musi spełnić pracodawca aby otrzymać dofinansowanie:  

 zapisy Ustawowe, sytuacja bieżąca. 

 

 

Status osoby niepełnosprawnej – wymogi formalne. 

 ▶ Instytucje orzekające o niepełnosprawności: kto może wnioskować, jak  

 wnioskować, zasady przyznawania orzeczeń.

 ▶ Rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność które mogą  

 pojawić się na Rynku Pracy.

 ▶ Orzeczenia nieakceptowane przez PFRON: najczęściej popełniane błędy  

 podczas identyfikacji niepełnosprawności przez pracodawcę.   

Program 
szkolenia

1.

2.

3.
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Ćwiczenia na  
przykładach. 
20 orzeczeń  
do omówienia.



4.

5.

6.

7.
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Prawidłowe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej z jednoczesnym 

wnioskowaniem o dofinansowanie.

 ▶ Omówienie procedury zatrudnienia nowego pracownika niepełnosprawnego.

 ▶ Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną: przywilej dodatkowego urlopu, krótszy  

 czas pracy, zwolnienia w trakcie pracy.

 ▶ Zatrudnienie w ramach Efektu Zachęty: Efekt Zachęty – definicja oraz prawidłowe  

 wykazywanie Efektu Zachęty metodą ilościową lub jakościową.

Nabycie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia – możliwość  

dofinansowania bez wykazywania Efektu Zachęty. 

 ▶ Konsekwencje okazania orzeczenia w trakcie zatrudnienia: zmiany w umowie,  

 badania lekarskie, wliczanie do stanów etatowych. 

 ▶ Dofinansowanie bez Efektu Zachęty: warunki jakie należy spełnić, omówienie  

 na przykładach. 

Prawidłowe wyliczanie wysokości refundacji w 2022 roku.

 ▶ Kwoty maksymalnego dofinansowania w 2022 r.

 ▶ Dofinansowanie dla części etatu i zatrudnienia w trakcie miesiąca.

 ▶ Które schorzenia szczególne zwiększają dofinansowanie.

Dofinansowanie dla firm poniżej 25 i powyżej 25 etatów –  

warunki do spełnienia. 

 ▶ Prawidłowe obliczanie zatrudnienia ogółem.

 ▶ Wykazywanie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 6%.

 ▶ Schorzenia szczególne z możliwością mnożenia etatów x 2 i x 3. 

 ▶ Omówienie druku INF składanego w systemie E-PFRON.
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8.

9.

10.

11.

12.

Warunki jakie wpływają na brak możliwości pobierania refundacji. 

 ▶ Wypłata wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej. 

 ▶ Ustalone prawo do emerytury.

 ▶ Zaległości wobec ZUS.

 ▶ Termin złożenia wniosku o refundację. 

 

Procedura złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie z PFRON. 

 ▶ Omówienie druku WN-D oraz załączników INF-D-D, INF-O-PP.

 ▶ Najczęściej pojawiające się błędy podczas wypełniania wniosku.

Praktyczne wskazówki korzystania z systemu SODIR PFRON.

 ▶ Pierwsze logowanie, generowanie certyfikatu, zmiana rachunku bankowego.

 ▶ Składanie comiesięcznego wniosku o dofinansowanie.

Korekty w systemie SODIR PFRON. 

 ▶ Korekty stanów zatrudnienia: konsekwencje korekty dla otrzymanego dofinansowania.

 ▶ Korekty kosztów płacy powodująca zmianę wysokości dofinansowania.

 ▶ Korekta stopnia niepełnosprawności.

Jak skutecznie przygotować się do kontroli z PFRON – na jakie  

dokumenty / dane należy zwrócić szczególną uwagę.



 szkolenie od godziny 9.00 do 15.00

 prezentacja i materiały szkoleniowe w wersji  

 PDF dla każdego uczestnika

 ▶  darmowe konsultacje w trenerem 30 dni  

  po zakończeniu szkolenia 

  

  certyfikat imienny dla każdego  

  uczestnika szkolenia

Szczegółowa
oferta

Cena szkolenia: 
490 zł netto / 1 os.

Wymagania techniczne:

 
 ▶ Smartfon lub komputer z dostępem do internetu.

 ▶ Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

 ▶ W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą trenera oraz prezentacje.

 ▶ Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

Więcej na temat szkolenia: 

 t. 794 700 708 lub szkolenia@cracowconsulting.pl
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Doradca i konsultant w zakresie tematyki związanej z dofinanso-
waniami PFRON. Od 2008 roku czynnie uczestniczy w świadczeniu 
usług dla firm chcących pozyskać dofinansowania do wynagro-
dzeń pracowników niepełnosprawnych. Przeprowadził ponad 40 
audytów mających na celu eliminację błędów w zakresie rozliczeń 
z PFRON, oraz przygotowania firm do występowania o takie środki. 
W ubiegłym roku przeprowadził ponad 600 godzin konsultacji w tym 
zakresie dla firm z sektora MŚP oraz dużych korporacji. Współpra-
cuje na stałe z ponad 100 przedsiębiorstwami oraz realizuje w cią-
gu danego roku ok. 40 szkoleń, których tematyka odnosi się m.in. 
do przygotowania firm do zatrudniania i rozliczeń dofinansowań, 
analizy sytuacji formalno – prawnych, itd.

Doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, dofinanso-
wań do wynagrodzeń oraz szkoleniowiec – trener. W latach 2004–2006  
doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych w Krakowie w zakresie współfinansowania projektów inwe-
stycyjnych i doradztwa w zakresie pozyskiwania dofinansowań do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W ciągu ostatnie-
go roku zrealizował ponad 650 godzin doradztwa oraz szkoleń dla 
klientów zarówno z sektora MŚP jak i dużych korporacji. Laureat 
nagrody „Lodołamacze 2007” za aktywną działalność swojej firmy 
na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych co stanowi wzór godny do naśladowania.

Grzegorz Batko

Łukasz Leszczyński

Prowadzący

6 / 7



Cracow Consulting

ul. Składowa 3

30-002 Kraków

Tel.: +48 (12) 35 91 591

e-mail: biuro@cracowconsulting.pl

cracowconsulting.pl


