POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ul. Marszałkowska 55/73 l.61, 00-676 Warszawa

SZKOLENIE On-line 28.10.2021:
Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej
- analiza korzyści
- procedura rezygnacji krok po kroku
- sytuacja pracodawcy po rezygnacji ze statusu
Audyt ZFRON
- jak się przygotować do badania ZFRON
- zakres i przebieg audytu
- najczęściej popełniane błędy
Program szkolenia:
1. Status zakładu pracy chronionej – warunki formalne
2. Analiza porównawcza korzyści z posiadania statusu i utraty statusu zpchr
3. Środki tworzące ZFRON
a) w zakładach pracy chronionej
b) w byłych zakładach pracy chronionej
4. Utarta statusu zpchr krok po kroku
a) Utrata statusu przy zachowaniu wskaźników uprawniających do utrzymania ZFRON
b) Utarta statusu zpchr i prawa do dysponowania ZFRON
5. Termin utarty statusu – INF WZ a decyzja wojewody.
6. Sprawozdawczość i kontrole po rezygnacji ze statusu zpchr
7. Audyt ZFRON prowadzony przez organ administracji skarbowej
a) Jak się przygotować do badania
b) Zakres i przebieg badania
c) Omówienie wybranych przykładów ze sprawozdań KAS
d) Najczęściej popełniane błędy w zakresie tworzenie ZFRON
e) Najczęściej popełniane błędy w zakresie wydatkowania ZFRON (IPR, pomoc indywidualna i tzw. duży
ZFRON)
f) Sprawozdania lub opinia po audycie
g) Dalsze postępowanie po audycie ZFRON
8. Kary za niezgodne z ustawą wydatkowanie środków ZFRON
a) Termin ujawnienie – wyrok NSA
b) Sankcje

c) Dek II a i termin wpłaty kary do PFRON
d) Wniosek do PFRON o odroczenie terminu płatności, rozłożeniu na raty
e) Wniosek do PFRON o umorzenie zaległości w przypadku jej całkowitej nieściągalności
9. Zasady zarządzania środkami ZFRON – dla zpchr i byłych zpchr
a) Przeznaczenie środków ZFRON
b) Regulamin ZFRON
c) Ewidencja ZFRON
d) Rachunek bankowy ZFRON
e) Zasada celowości i oszczędności wydatków
f) Podział środków ZFRON
g) Terminy przekazywania środków na ZFRON
h) Obowiązek zwrotu niewydatkowanych środków

Szkolenie poprowadzi:
Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, ekspert w zakresie
zarządzania środkami ZFRON, doświadczony praktyk w zakresie konstruowania Indywidualnych Programów
Rehabilitacji, pomocy publicznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy na szkolenie
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