Certyﬁkowane warsztaty
dla doradcy zawodowego
- członka komisji ds. IPR
wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników
warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
Podczas warsztatów poddanych zostanie analizie 10 pierwszych IPR przesłanych
przez uczestników warsztatów. Wykładowca omówi błędy oraz udzieli wskazówek
co do sposobu argumentowania wydatków.*
Prowadząca:
Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Program szkolenia
1. Zasady ogólne dotyczące wydatkowania środków ZFRON, w tym w ramach IPR:
•

Regulamin ZFRON (wzór regulaminu do wykorzystania)

•

Ewidencja ZFRON

•

Rachunek bankowy ZFRON

•

Tworzenie ZFRON- tzw. rekompensaty jako nowe źródło zasilania środków ZFRON

•

Zasada celowości i oszczędności wydatków

•

Podział środków ZFRON, a późniejsze przesunięcia pomiędzy pulami

•

Mechanizm podzielonej płatności, a wydatki z ZFRON – stan przed i po 31.03.2020 r.

•

Obciążanie środków ZFRON kwotą netto – jakiej kategorii wydatków dotyczy

•

Uruchomienie środków funduszu rehabilitacji (20%) celem ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych omówienie dodatkowego katalogu wydatków możliwych do sﬁnansowania w określonym specustawą
przedziale czasowym związanym z COVID-19

2. Indywidualne Programy Rehabilitacji – deﬁnicja, założenia.
3. Osoby uprawnione do objęcia IPR – wskazania do objęcia IPR.
4. Komisja ds. IPR:
• Powołanie komisji
• Skład, kwaliﬁkacje członków Komisji
• Zakres obowiązków, odpowiedzialność członków komisji
5. Zasady współpracy z osobą niepełnosprawną podczas opracowywania IPR.
* IPR do analizy i omówienia przez wykładowcę należy przesłać co niemniej 3 dni przed datą warsztatów.

6. Opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji – omówienie zagadnienia na bazie
przykładowego IPR-u (wzór IPR do wykorzystania):
•

Diagnoza sytuacji zawodowej pracownika niepełnosprawnego

•

Ograniczenia zawodowe

•

Cel programu

•

Harmonogram działań rehabilitacyjnych

•

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

7. Analiza i omówienie IPR-ów przygotowanych przez uczestników warsztatów.
8. Wydatki w ramach IPR – klasyﬁkacja wydatków w ramach pomocy de minimis i poza pomocą
de minimis.
9. Zamknięcie i korekta IPR.
10. Szczególne przypadki i problemy pojawiające się w pracy Komisji ds. IPR:
•

Zwolnienie pracownika objętego IPR

•

Zniszczenie lub utrata środka trwałego zakupionego w ramach IPR

•

Utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności

•

Niewystarczająca pula środków na ZFRON

11. Problemy z uzyskaniem np. zaświadczenia o pomocy de minimis – procedura wyjaśniająca,
odwołanie.
12. Wybrane zagadnienia problematyczne dotyczące wydatkowania części ogólnej i pomocy
indywidualnej – w oparciu o najczęściej pojawiające się pytania na TOK i Vademecum wiedzy.
13. Omówienie kontrowersyjnych praktyk KAS podczas audytów ZFRON, m.in. kwestionowanie
wszystkich wydatków o charakterze socjalnym z IPR i skutków interwencji OBPON.org w PFRON
w tej sprawie.
14. Przegląd stanowisk BON i PFRON oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie
dotyczącym dysponowania ZFRON, w tym w ramach IPR-ów.
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