
 
 

 

Pracownik niepełnosprawny  
w jednostkach administracji  
samorządowej

Oferta szkolenia on-line



Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych – zmiany w 2022 roku.

 ▶ Nowe zasady uznawania ważności orzeczeń o niepełnosprawności po zmianach Covid-19. 
 
 

Który pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników nie-
pełnosprawnych oraz kiedy pojawiają się wpłaty obowiązkowe  
do PFRON.

 ▶ Pracodawcy do 25 i powyżej 25 etatów ; obowiązki i przywileje.
 ▶ Kiedy pojawia się obowiązek rejestracji pracodawcy w systemie E-PFRON.
 ▶ Procedura zgłoszenia pracodawcy w systemie E-PFRON. 

 
 

Jak prawidłowo zidentyfikować osobę niepełnosprawną.
 ▶ Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności.
 ▶ Zasady orzekania o niepełnosprawności.
 ▶ Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup  

 niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.
 ▶ Rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność.
 ▶ Dokumenty nieakceptowane przez PFRON.

Program 
szkolenia
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3.
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Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2022 r.

 ▶ Zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.
 ▶ Prawidłowe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: badania lekarskie, umowa o pracę,   

 obowiązki i przywileje, czas pracy.
 ▶ Podpisanie umowy o pracę z osobą niepełnosprawną: wymogi, rodzaje umów, warunki  

 umowy których nie może zabraknąć.

Obliczanie wpłat obowiązkowych na PFRON.

 ▶ Prawidłowe obliczanie wskaźnika 6% – błędy w obliczaniu stanów zatrudnienia ogółem.
 ▶ Wzór ustawowy wpłaty obowiązkowej na PFRON.
 ▶ Analiza czynników zmieniających wysokość wpłaty obowiązkowej na PFRON.

Zmniejszanie wpłat obowiązkowych na PFRON poprzez wykazywanie 
schorzeń szczególnych.

 ▶ Zasady wykorzystywania schorzeń szczególnych oraz możliwości ich identyfikacji.
 ▶ Podstawy prawne, przykłady, zasady wykazywania etatów x 2 lub x 3.

Zmniejszanie wpłat obowiązkowych na PFRON poprzez korzystanie  
z ulg we wpłatach na PFRON.

 ▶ Wniosek INF-U – omówienie.
 ▶ Deklaracja DEK-I-u – zasady wypełniania obowiązujące od 1 października 2018 r.
 ▶ Maksymalna wysokość obniżenia wpłaty na PFRON.
 ▶ Termin wykorzystania udzielonej ulgi na PFRON.

Omówienie wzorów dokumentów rozliczeniowych w systemie  
E-PFRON (DEK-I, DEK-I-u, INF-I, DEK-roczny, INF-roczny).

 ▶ Zasady prawidłowego wypełniania dokumentów.
 ▶ Analiza błędów i możliwości stosowania korekt w zakresie obecnie  

 obowiązujących przepisów.



W cenie szkolenia:

 prezentacja w wersji PDF  
 dla każdego uczestnika,

 dodatkowe materiały szkoleniowe (wzory 
 orzeczeń, druki wniosków, Ustawy,  
 Rozporządzenia) dla każdego uczestnika,

 darmowe konsultacje z trenerem 30 dni  
 po zakończeniu szkolenia

 certyfikat imienny dla każdego uczestnika 
 (do samodzielnego wydrukowania)

 prowadzący – specjalista (praktyk) 
 z wieloletnim doświadczeniem

PLAN SZKOLENIA
           9.00 – 9.30
9.30 – 11.00 11.00 – 11.15 11.15 – 13.00 13.00 – 13.45 13.45 – 15.30 15.30 – 16.00
rejestracja, przywitanie uczestników, przedstawienie planu szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych
podstawowy + gold + VIP podstawowy + gold + VIP
podstawowy + gold + VIP podstawowy + gold + VIP podstawowy + gold + VIP podstawowy + gold + VIP podstawowy + 
gold + VIP
VIP
4-godzinne szkolenie: 9.00 – 13.00 imienne świadectwo uczestnictwa materiały szkoleniowe
przerwy kawowe
lunch – (13.00-13.45)
Mini podręcznik opracowany przez trenera prowadzącego szkolenie
Rozszerzone szkolenie o moduł warsztatowy (13.45-16.00)
Pakiet darmowych konsultacji
z trenerem po zakończeniu szkolenia – tyg. – konsultacje telefoniczne,
4 tyg. – konsultacje mailowe
990 zł netto/ – os.
druga osoba z firmy GRATIS!
           PAKIETY
szkolenie
przerwa kawowa
szkolenie
lunch
warsztaty – analiza dokumentów, orzeczeń
indywidualne konsultacje, podsumowanie, pytania uczestników
GOLD
   
» 4-godzinne szkolenie: 9.00 – 13.00
» imienne świadectwo uczestnictwa
» materiały szkoleniowe
» przerwy kawowe
» lunch – (13.00-13.45)
» + Mini podręcznik opracowany przez trenera prowadzącego szkolenie
» » » » »
PODSTAWOWY
4-godzinne szkolenie: 9.00 – 13.00 imienne świadectwo uczestnictwa materiały szkoleniowe
przerwy kawowe
lunch – (13.00-13.45)
» » » » »
+
+ +

Szczegółowa
oferta

Cena szkolenia: 
499 zł – jedna osoba
99 zł – jedna osoba

Wymagania techniczne:
 

 ▶ Komputer lub smartfon z dostępem do internetu.
 ▶ Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.
 ▶ W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą trenera oraz prezentacje,  

 sami nie są widoczni
 ▶ Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania w formie chatu.
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 ▶ Terminy szkoleń w 2022 roku – więcej pod nr tel. 794 700 708  
 lub na www.cracowconsulting.pl

 ▶ Czas trwania: ok. 3 godziny /  10.00–13.00 (przerwa 15 min.)
 ▶ Forma szkolenia: webinar – szkolenie on-line

PROMOCJA!



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
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Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków

Tel.: +48 (12) 35 91 591
e-mail: biuro@cracowconsulting.pl

cracowconsulting.pl


