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Obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne, zarówno osób
zatrudnionych w firmie, jak i własne,
są jednym z największych obciążeń dla
Przedsiębiorcy.

Doskonale to wiesz, gdy w firmie za
mało zleceń z początkiem roku albo
przegrany przetarg, bo ceny znów za
wysokie, albo mógłbyś osiągać
większy obrót, ale nie nadążasz z
przygotowaniem dokumentów, albo
ktoś powinien kontrolować giełdę
frachtów, albo… niestety kolejny etat
i podatkowy klin - koszmar każdego
pracodawcy i pracownika zarazem.

Solidarnie więc narzekamy na ZUS, a
jemu z tego powodu nie ubywa, choć
trwa w ubóstwie w przeciwieństwie
do wielu firm, które na ubóstwo
pozwolić sobie nie mogą.

Kadra nieubłaganie czeka na
miesięczne wypłaty, a ubezpieczyciel i
skarbówka na 40 % kosztów płacy!
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Czy jednak sięgnąć do głębokiej
kieszeni Funduszu po łatwe pieniądze
na wynagrodzenia?

Świetnie rozumiemy obawy
Pracodawców, gdyż sami jako firma
korzysta-my z dofinansowania PFRON
już ponad 4 lata, a łamanie lodów
całkiem nieźle nam wychodzi.

No i zawiało autoreklamą, a miało być
o Twoich kosztach, ale o naszym
interesie także.

Nie czarujmy się, jeśli nam zaufasz,
połączy nas odpowiedzialny biznes.

I to jest Twoja pierwsza gwarancja.
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Prowadząc biznes tam gdzie nie jest
konieczne zaangażowanie specjalisty,
poszukaj stażysty lub pracownika
niepełnosprawnego. W ten sposób
znacząco ograniczysz wydatki z
kategorii kosztów stałych. Wystarczy
spełnić kilka warunków.

Dla pracodawcy prowadzącego
działalność gospodarczą
dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego
stanowi pomoc publiczną, dlatego
oprócz przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia
1997r. musisz spełnić także warunki
określone w przepisach Unii
Europejskiej.
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Otrzymasz wsparcie, jeśli:

 zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie wynosi minimum 6%
lub zatrudniasz w przeliczeniu na pełne etaty mniej niż 25 pracowników –
wówczas nie obejmuje Cię warunek drugi,

 z osobą niepełnosprawną podpiszesz umowę o pracę w dowolnym wymiarze 
czasu pracy, nie musi to być pełen etat,

 nie posiadasz zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł, 

 Twoje przedsiębiorstwo nie jest zagrożone ekonomicznie oraz nie ciąży na nim
obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszych decyzji KE, uznających
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

 wysokość pomocy dla Twojej firmy nie przekroczy 10 mln euro rocznie,

 wskutek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wystąpi efekt zachęty, który
ocenia się za spełniony, gdy pomoc jest niezbędna i zachęca do wspieranego
przedsięwzięcia oraz gdy działanie nie byłoby prowadzone, gdybyś pomocy nie
otrzymał,
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 nie działasz w sektorach: węglowym, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa
okrętowego, włókien syntetycznych.

Jak widzisz nie są to jakieś kosmiczne wymagania i większość małych firm jest w
stanie im podołać. Partner Firm pomaga w uzyskaniu dofinansowania.

Wyjaśnimy Ci obowiązujące przepisy prawne i procedury dotyczące zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Obsłużymy Twoją firmę zdalnie. Zaoszczędzisz czas.
Będziesz miał stały dostęp do naszych usług.
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Jeśli już teraz chciałbyś szczegółowo, punkt po punkcie sprawdzić kwalifikacje
Twojej firmy - zadzwoń, napisz maila, wejdź na czat, zostaw nam swoje dane w
formularzu kontaktowym lub ankiecie dostępnej na stronie.

Jeszcze przed podpisaniem umowy, czytaj przed wystawieniem pierwszej
faktury, odpowiemy czy możesz ubiegać się o refundację kosztów płacy, czytaj -
czy PFRON nie odrzuci Twojego wniosku.

I to jest Twoja druga gwarancja.
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Najniższa krajowa. Pracodawca
miesiąc w miesiąc wypełnia przelewy
na łączną kwotę 1 931,84 zł i pilnuje
terminów ustaw o sus i podatku
dochodowym.

Pracownik miesiąc w miesiąc kasuje na
koncie 1 135,38 zł i także pilnuje, tyle że
prawie na pewno przecinka, aby ocalić
sens anegdoty: „Ułaskawić, nie można
powiesić” i resztki poczucia
przyzwoitości. Masz więc
odpowiedzialnego pracownika.

Żyjesz! W obyczajnej wyobraźni jego
prawie na pewno jako Wujek Sknerus. I
jak tu być zadowolonym pracodawcą.
Twój pracownik prawie na pewno się
obija – Szlachetny Leń. I tak robicie
prawie dobre interesy po kursie
kodeks pracy - umowa o skrytobójczą
podejrzliwość.

A gdyby tak przesunąć ten przecinek w
prawo? Nie, nie w cytowanym zdaniu.
A w liczbach na przykład? Prawie na
pewno dopadłby Cię zawał. Ok., to
idźmy na kompromis. Przecinek
zostaje, a pobawmy się rzędem
tysięcy, setek i jedności.
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Nie będziemy Cię rujnować. Przyjmiemy wynagrodzenie brutto 2 000 zł
miesięcznie. Pracownik bez ustalonego prawa do emerytury.

*Różnica dofinansowania wynika ze stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju schorzenia.
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Umowa o pracę Umowa o pracę z dofinansowaniem PFRON

Wynagrodzenie brutto 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Wynagrodzenie netto 1 413,48 zł 1 413,48 zł

Koszt pracodawcy 2 414,80 zł 603,70 zł - 1 994,80 zł*

Korzystając z dofinansowania pensja
2 000,00 zł brutto wypłaca
przedsiębiorcy oszczędności od 1811,10
zł (2 414,80-603,70) do 420,00zł
(2414,80-1994,80) miesięcznie,
podczas gdy pracownik, zarówno
pełnosprawny jak i niepełnosprawny,
zyskuje 278,00 zł „na rękę” w
stosunku do najniższej krajowej.

Skąd bierze się tak duża różnica w
refundacji? No właśnie ustawodawca
przyjął mnożniki, które uzależnił od
stopnia niepełnosprawności, rodzaju
schorzenia, typu pracodawcy.

Jeśli więc przeczytasz że kwota
dofinansowania stanowi 180%
najniższego wynagrodzenia brutto z
grudnia 2012 r., nie znaczy to, że
otrzymasz 2 700,00 zł miesięcznie.

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1610/Zmiana_kwoty_dofinansowania_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych.html


Dla otwartego rynku pracy zwrot nie
może przekroczyć 75% faktycznie
poniesionych kosztów płacy. O tym jak
dokładnie wyliczyć wysokość pomocy
przeczytasz we wpisie na blogu. Tu
chcę jedynie zwrócić uwagę, że
wypłata owszem jest pewna jak lokata
w banku, jeśli dochowasz wszystkich
warunków. I na tym podobieństwo się
kończy.

Nie ma mowy o zysku z „odsetek”, a
nawet gwarancji zwrotu kapitału –
wkładasz 2 414,80 zł, zawsze
wyjmujesz mniej, Twoje saldo będzie
ujemne.

Jednak abstrahując od różnic, tak sobie
myślę, że pracownik niepełnosprawny
chętniej odpuści te 287,00 zł nadwyżki,
z tej prostej przyczyny że prawie
zawsze posiada drugie źródło

dochodu, a tym samym większą
tolerancję dla skłonności Wujka
Sknerusa.

Żenująco oczywiste jest, że przepisy
faworyzują pracownika niepełno-
sprawnego. Dofinansowanie w myśl
intencji ustawodawcy z zasady służy
zwiększaniu obecności tej grupy na
rynku pracy. Paradoksalnie dla Ciebie
może oznaczać to większą swobodę w
kształtowaniu polityki płacowej w
firmie przekładając się na wyższą
efektywność pracy, a tym samym
szansę na większy zysk.
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Zwrot kosztów płacy, o którym mowa stanowi dla firmy przychód podatkowy.
Dokumentem źródłowym do księgowania jest wyciąg bankowy. Zaoszczędzone
środki możesz wykorzystać w dowolny sposób.

A oto dokładnie jaki rezultat osiągniesz, jeśli dobrze zaplanujesz stanowiska
pracy. Popatrz jak 2,75 etatu z wynagrodzeniem 1700,00 zł brutto korzysta z
refundacji stopnia znacznego.

Screenshot z systemu obsługi dofinansowań SODiR. Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w części obejmującej naliczenie należnej
Pracodawcy kwoty. Dane dotyczą jednej z obsługiwanych przez nas firm, nie udostępniamy więc
dokumentu w całości.
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W podanym przykładzie Pracodawca
wydał na pensje 5554,00 zł, odzyskał
4165,54. Twój wkład wyniósłby 25%.
Trudno więc mówić o inwestycji w
dosłownym tego słowa znaczeniu.

Nie możemy Ci obiecać, że zyski firmy
wzrosną, tylko dlatego że zatrudnisz
trzy osoby niepełnosprawne. Nie
wiemy, jak efektywnie będą dla Ciebie
pracowały i czy nie wytworzą strat.
Dajemy Ci jednak do ręki łatwe w
użyciu i skuteczne narzędzie do
generowania sporych oszczędności.

Dłużnik powie: „Jak w reklamie, kiedy
żona kupi drogie buty w promocji”;).
Inwestor skalkuluje zysk/ryzyko, zanim
spłaci ratę leasingową, zafunduje
firmie SPA w agencji reklamowej,
wybierze się na firmowy shopping lub
postawi w stan podwyższonej
gotowości całą swoją załogę.

A może to być: check-lista zadań do
wykonania dostępna dla wszystkich i
na każdym etapie z systemem
punktowym za osiągnięcia w
określonych przez Ciebie kryteriach,
premia za kompetencje, nagroda za
wkład, świadczenie dodatkowe czy
jakikolwiek inny udział w zyskach.
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Sam najlepiej wiesz, jak motywować swoją załogę. Jeśli jednak nie chcesz
zarządzać watahą wilków, dyskretnie kształtuj popyt i podaż na rentowne
wyzwania w ramach osiągniętych korzyści z PFORN:)

Decydując się na politykę personalną z wykorzystaniem dofinansowania do
wynagrodzeń, zmniejszasz ryzyko płacy, ale jednocześnie przejmujesz kilka
dodatkowych zobowiązań.
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W większości będą to niezbyt
uciążliwe formalności, o których należy
wiedzieć i je dopełnić.
a.) Orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności.
Prawo do dofinansowania przysługuje
jeśli pracownik legitymuje się ważnym
orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności. Przyjmując pierwsze takie
orzeczenie, sprawdź czy zostało ono
wydane na czas określony, czy na
stałe.
Od stopnia oraz kodu niepełno-
sprawności zależy kwota, którą
będziesz mógł uzyskać z PFRON.
Informacje te są także istotne do
oceny, w jakim zakresie i czy w ogóle
osoba niepełnosprawna będzie
potrzebowała szczególnego
traktowania. Popatrz na wskazania do
zatrudnienia. Przy znacznym i

umiarkowanym stopniu znajdziesz tam
notkę „niezdolna do pracy” lub „praca
w warunkach chronionych”. Oznacza
to tyle, że niekiedy będziesz musiał
wyposażyć lub przystosować
stanowisko pracy, przy czym nie
zgłaszasz tego faktu do PIP. W PUP
sprawdź, jaka jest możliwość
uzyskania pomocy na ten cel.

Pytaj w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej o potrzeby wynikające
z niepełnosprawności. Często okaże
się, że nie są to góry nie do przebycia,
a bardziej prawdopodobne - brak
jakichkolwiek wymagań.

Warszawa maj 2013r. 
© PartnerFirm.pl 14



Możesz także spotkać się z
orzeczeniami innych organów: ZUS,
KIZ , KRUS oraz wyrokami sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych. Wówczas
należy upewnić się, czy lub w jaki
sposób przekładają się one na stopnie
niepełnosprawności.

b.) Uprawnienia pracownika niepełno-
sprawnego:
 15 minut wliczanej do czasu pracy,

dodatkowej przerwy na
gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek,

 10 dni dodatkowego urlopu
wypoczynkowego dla osób ze
znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności,

 21 dni zwolnienia od pracy z
zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, jeśli pracownik

uczestniczy w turnusie
rehabilitacyjnym lub w celu
wykonania badań
specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniających,
uzyskania zaopatrzenia
ortopedycznego lub jego naprawy,
jeżeli czynności te nie mogą być
wykonane poza godzinami pracy.
Przy czym łączny wymiar urlopu
dodatkowego i zwolnienia, o
którym mowa nie może
przekraczać 21 dni roboczych w
roku kalendarzowym,
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 osoba zaliczona do znacznego
bądź umiarkowanego stopnia
może pracować 7 godzin na dobę i
35 godzin w tygodniu, jeśli
przedstawi zaświadczenie o
celowości stosowania skróconej
normy czasu pracy, wydane przez
lekarza przeprowadzającego
badania profilaktyczne
pracowników lub w razie jego
braku lekarza sprawującego
opiekę nad osobą niepełno-
sprawną.

c). Przekazywanie wynagrodzenia
oraz terminowe ponoszenie kosztów
płacy. Są to dwie ważne sprawy, o
których musisz pamiętać już z chwilą
złożenia pierwszego wniosku:
 wynagrodzenie pracownika

niepełnosprawnego będziesz
przekazywał na jego rachunek

bankowy, rachunek w
spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej albo
na jego adres zamieszkania za
pośrednictwem osób prawnych
prowadzących działalność w
zakresie doręczania kwot
pieniężnych.

Bardzo ważne: pensję przekazujesz
przed datą złożenia wniosku o
dofinansowanie, koszt ten ponosisz w
całości,

 składki ZUS i podatek do US
ponosisz w terminach
przewidzianych ustawą o sus i
podatku dochodowym. Możesz
spóźnić się 14 dni, tzw. termin
uchybienia.
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Jeśli nie dopełnisz tych obowiązków,
będziesz musiał zwrócić z odsetkami
należną za dany miesiąc
kwotę refundacji.

No właśnie, a w Funduszu pieniędzy
starczy dla wszystkich, gdyż tak
postanowił ustawodawca.
Bezterminowo – nie wchodzą w grę
żadne ograniczenia, jak przy stażach
czy skierowaniu z PUP.

Dofinansowanie jest obligatoryjne.
Jeśli firma spełni warunki określone
przepisami krajowymi i unijnymi, jej
konto co miesiąc zasili refundacja. I tak
aż skończy się umowa o pracę z Twoim
niepełnosprawnym, albo gdy straci on
status osoby niepełnosprawnej – jego
orzeczenie straci ważność.

Ty dopilnujesz terminów orzeczeń i
ponoszenia kosztów płacy, a my

wypłaty dofinansowania. Pod naszym
kierunkiem unikniesz błędów i
będziesz spał spokojnie na myśl o
kontroli PFRON. Tak więc nie
zostaniesz naszym Klientem, a
Partnerem w biznesie. Czujesz tę
różnicę:)

I to Twoja trzecia gwarancja.
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	a łamanie lodówcałkiem nieźle nam wychodzi.

