
 

 

Członkostwo w POPON to: 

 NIŻSZE KOSZTY  - OBNIŻENIE KOSZTÓW PŁACY W FIRMIE, ZMNIEJSZENIE WPŁAT NA PFRON 

stałe doradztwo z zakresu optymalizacji kosztów zatrudnienia, pośrednictwo pracy, rekrutacja niepełnosprawnych 

pracowników oraz monitoring ich  adaptacji w środowisku pracy. 

 

 WYŻSZE PRZYCHODY - ROZWÓJ EKONOMICZNY I PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH 

wzajemne kontakty, spotkania networkingowe, pomoc w pozyskaniu krajowych i unijnych środków na prowadzenie 

działalności, doradztwo w zakresie uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  

 

 BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

opieka prawna, stały dostęp do ważnych informacji oraz specjalistycznych szkoleń i doradztwa, monitoring zmian w 

przepisach prawnych 

 

 REALNY WPŁYW NA POLITYKĘ GOSPODARCZĄ I SPOŁECZNĄ  -  PROSTE PRAWO, NIŻSZE PODATKI 

o  skuteczny lobbing oraz reprezentowanie interesów Członków 

o  reprezentacja m.in. w Komisji Trójstronnej, Naczelnej Radzie Zatrudnienia, Radzie Nadzorczej PFRON;  

o Kształtowanie opinii publicznej dzięki stałej obecności w mediach, współpracy min. z Gazetą Prawną oraz 

Rzeczpospolitą 

Nasze sukcesy w tym zakresie to m.in. interwencja przed TK oraz zmiana niekorzystnych zapisów rozp. KE w sprawie 

wyłączeń blokowych (GBER), 

 

 ELITARNE GRONO, PRESTIŻ I UZNANIE 

o Odznaczenia Państwowe dla Członków w tym Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę 

o Statuetki Lodołamacza  

o Certyfikaty Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym „Tutaj Jest OK.” 

 

 

 
POPON to 20 lat doświadczeń, liczne sukcesy, wiarygodność i rozpoznawalność. 
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Dołącz do nas!  

Członkostwo na miarę Twoich potrzeb.  

Wybierz, które z naszych działań są dla Ciebie najważniejsze. 

Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od zakresu pakietu członkowskiego, który  

sam określisz!  

 REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW  

• lobbing - działania polityczne i prawne  na rzecz poprawy sytuacji prawnej, zmiany niekorzystnej zapisów ustawowych   

• interwencja na rzecz konkretnej firmy -  reprezentowanie interesów firmy, w tym także występowanie w interesie firmy 

przed organami państwowymi przy zachowaniu jej anonimowości  

• wsparcie organizacyjne i medialne  firmy w zakresie nagłaśniania jej interesów, problemów w mediach ogólnopolskich i 

regionalnych  

 

 STAŁA OPIEKA PRAWNA , DORADZTWO  

 mailowe odpowiedzi udzielanie przez ekspertów POPON bez ograniczeń ilościowych 

• telefoniczne  porady ekspertów  

• pakiet bezpieczeństwa – możliwość skorzystania, raz do roku, bezpłatnie, z pomocy doradców w ramach tzw.  interwencji 

kryzysowej, kompleksowe doradztwo i monitorowanie sprawy, przygotowanie opinii prawnej, pełen profesjonalizm i 

zaangażowanie, najkorzystniejsze rozwiązania 

 

 DOSTEP DO WAŻNYCH, BIEŻĄCYCH INFORMACJI  

• newsletter – codzienny informator wysyłany drogą mailową gwarantujący dostęp do najważniejszych informacji  

• info SMS - kluczowe i pilne informacje wysyłane w razie potrzeby sms-em 

•    dostęp do portali www.ekspertpopon.pl oraz www.popon.pl - bazy aktów prawnych, stanowisk, pytań i  

odpowiedzi, forum, kalkulatorów itp.  

• liczne szkolenia, konferencje, spotkania  

•  analizy eksperckie - dostęp do analiz a także przygotowanie analizy na zlecenie i pod potrzeby konkretnej firmy 

 

 UDZIAŁ W WAŻNYCH WYDARZENIACH, SPOTKANIACH, KONFERENCJACH   

•  osobisty udział i możliwość zabierania głosu podczas ogólnopolskich i regionalnych konferencji, spotkań 

organizowanych przez POPON, nagłaśnianie problemów firmy  

• możliwość inicjowania konferencji, spotkań, wydarzeń, akcji 

• gwarancja uczestnictwa – dotyczy imprez kuluarowych, wydarzeń zamkniętych o ograniczonej ilości miejsc 

• udział w Gali Lodołamaczy w Warszawie – zaproszenie dla 2 osób z noclegiem 

 

 SPOTKANIA Z CIEKAWYMI, WPŁYWOWYMI LUDŹMI  

• pomoc w aranżowaniu spotkań i nawiązaniu współpracy z ekspertami zewnętrznymi, osobami ze świata mediów, nauki, 

polityki, biznesu 

• możliwość uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, grupach eksperckich, spotkaniach roboczych, na które 

zapraszani są przedstawiciele Organizacji np. posiedzenia komisji sejmowych, komisji trójstronnej itp. 

http://www.popon.pl/
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 POŚREDNICTWO PRACY 

• zamieszczania ofert pracy na stronie oraz w biurze pośrednictwa pracy POPON 

• udział w giełdach pracy organizowanych przez POPON 

• organizowanie giełdy pracy na zlecenie firmy 

• kontakt z osobami zarejestrowanych w bazie pośrednictwa pracy POPON 

• pomoc w rekrutacji pracownika, wsparcie trenera pracy po zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego i pomoc w  jego 

adaptacji w środowisku pracy  

 

 PATRONAT ORGANIZACJI  

• posługiwanie się logo Organizacji, certyfikat członkostwa 

• patronat nad ważnym wydarzeniem w  firmie 

• udział przedstawiciela Zarządu lub Rady Krajowej w ważnym wydarzeniu w życiu firmy ,  

• pomoc medialna w zakresie nagłośnienia wydarzenia w mediach  

 

 REKLAMA FIRMY 

•  baner reklamowy umieszczony na głównej stronie www.popon.pl  

• wysyłka mailowej oferty marketingowej firmy w newsletterze, polecenie produktów i usług firmy 

• reklama firmy, jej produktów podczas spotkań członkowskich  

 

 INNE: 

WYSTĘPOWANIE DO PREZYDENTA RP O NADANIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH  

 

INDYWIDUALNY OPIEKUN 

 

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI 

 

OPRACOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW DEDYKOWANYCH mających na celu np. : 

 zwiększenie procentowego udziału zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie i zmniejszenie wpłat na PFRON  

 projektów mających na celu budowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie, otwartego 

na potrzeby osób niepełnosprawnych   

 indywidualnych projektów unijnych szkoleniowych, rozwojowych itp. 

 

ZNIŻKI NA SZKOLENIA I USŁUGI POPON  

 

Masz inne potrzeby lub pomysły? Powiedz nam o tym! 

Postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom i z przyjemnością powitamy Cię w gronie Naszych Członków! 

 

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa: 
 

     Tel. (22) 620 32 02             Tel. (52) 348 63 83          Tel. (32) 745 27 20  
      

http://www.popon.pl/
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NASZE USŁUGI 

 
 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PŁAC W FIRMIE 

Doradzamy jak zoptymalizować strukturę zatrudnienia, zaoszczędzić na funduszu płac i zamiast obowiązkowych wpłat na PFRON otrzymywać 

comiesięcznych dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.  

 

 PORADA PRAWNA, OPINIA PRAWNA 

Wyczerpująca odpowiedź na nurtujące pytanie, udzielona na podstawie obowiązujących przepisów, w oparciu o aktualne stanowiska, 

interpretacje, wyroki.  

 

 PRZYGOTOWANIE WZORÓW WNIOSKÓW, PISM, ODWOŁAŃ, REGULAMINÓW  

Przygotowanie pisma, regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie przedstawionych przez firmę danych poprzedzone poradą 

prawną z zakresu możliwych rozwiązań prawnych danej sytuacji.  

 

 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

Szkolenie prowadzone w oparciu o indywidualny program, w dowolnym terminie i miejscu. Profesjonalne podejście, niestandardowe 

rozwiązania, maksimum satysfakcji  klienta.  

 

 ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych w firmie pracowników niepełnosprawnych. 

 

 DORADZTWO Z ZAKRESU ZFRON  

Spotkanie informacyjno doradcze w siedzibie firmy oraz omawianie złożonych zagadnień z zakresu wydatkowania środków ZFRON na 

przykładach z praktyki firmy.  

 

 OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI  

Całościowe opracowanie IPR wraz z ocenami okresowymi i oceną końcową a także doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków 

zgromadzonych na ZFRON.  

 

 AUDYT ZFRON lub AUDYT SODiR  

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, dokumentacji ZFRON. Pozwala 

zweryfikować popełnione błędy i przygotować się do kontroli US, PFRON, NIK. 

 

 AUDYT ULG WE WPŁATACH NA PFRON 

Kontrola dokumentacji dotyczącej wystawiania informacji dla kontrahenta o wysokości udzielanych ulg we wpłatach na PFRON. W sytuacji 

braku uwag wystawiane jest zaświadczenie o poprawności wystawiania informacji nt ulgi.  

 

 CERTYFIKAT MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – TU JEST OK. 

Celem certyfikacji jest promowanie miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym - bez barier architektonicznych i gdzie  personel jest 

przygotowany do obsługi klienta niepełnosprawnego. Usługa poprzedzona jest  audytem architektonicznym oraz  audytem potwierdzającym 

znajomość zasad obsługi klienta niepełnosprawnego.  

 

 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW  

Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Dzięki bogatej bazie os. niepełnosprawnych z całego kraju skutecznie i szybko  rekrutujemy na 

wszystkie  stanowiska. Zapewniamy dyskrecję. Dajemy gwarancję satysfakcji.  

 

 

Więcej informacji o usługach i szkoleniach na stronie: http://www.ekspertpopon.pl/uslugi-i-szkolenia/ 
 

 

 

 

 

Umów się na spotkanie. Dołącz do nas! 
 

     Tel. (22) 620 32 02             Tel. (52) 348 63 83          Tel. (32) 745 27 20  
      

Umów się na spotkanie: 

 

http://www.ekspertpopon.pl/uslugi-i-szkolenia/

