MOŻLIWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON
NA ZAKUP DOSTEPÓW DO SERWISÓW INTERNETOWYCH, SZKOLEŃ I APLIKACJI INTERNETOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ FIRMĘ
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SP. Z O.O. SP.K.

Dostęp do serwisu konsultacyjno
doradczego
www.vademecumwiedzy.pl

Dostęp do serwisu szkoleniowo
informacyjnego www.obpon.pl

Pomoc
indywidualna

Pula ogólna

Nazwa usługi firmy OBPON

Indywidualny
program rehabilitacji

Możliwość pokrycia kosztów
ze środków ZFRON
Rozporządzenia MPiPS
z dnia 19.12.2007 r.
w sprawie ZFRON
(Dz.U. 2007.245.1810)

Opis zadania

Sposób
De minimis
fakturowania

TAK

NIE

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego
otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostęp dla osoby niepełnosprawnej, która np. zajmuje się zfron,
księgowej

NA FIRMĘ

TAK

TAK

NIE

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska
Dostęp dla osoby niepełnosprawpracy oraz przystosowanie jego otoczenia do nej, która np. zajmuje się ZFRON,
potrzeb osób niepełnosprawnych
księgowej

NA FIRMĘ

TAK

NA FIRMĘ

TAK

Zakup książek wydawnictwa
OBPON o tematyce zawodowej

TAK

TAK

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska
Na wyposażenie stanowiska pracy
pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do osoby niepełnosprawnej, której popotrzeb osób niepełnosprawnych
trzebne jest określone wydawnictwo

Zakup książek wydawnictwa
OBPON o tematyce
pozazawodowej

NIE

NIE

TAK

§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. j zakup wydawnictw
i pomocy dydaktycznych stosownie do
potrzeb osób niepełnosprawnych

Możliwy jest zakup wydawnictwa,
które nie jest związane z wykonywaną pracą

NA OSOBĘ

NIE

Uczestnictwo w szkoleniach
grupowych i indywidualnych w
siedzibie firmy

TAK

TAK

NIE

§ 2 ust. pkt 6 szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dla osób niepełnosprawnych, które
zajmują się określonymi zadaniami
stanowiącymi tematykę szkolenia

NA FIRMĘ

TAK

NIE

§ 2 ust. pkt 12 lit. a (koszty)
doradztwa zawodowego w zakresie
możliwości szkolenia, przekwalifikowania i dokształcania,

O ile doradztwo dotyczy
doradztwa zawodowego w celu
opracowania indywidualnego
programu rehabilitacji

NA FIRMĘ

TAK

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego
otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na wyposażenie stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej, która
zajmuje się dofinansowaniem SOD
i refundacją ZUS

NA FIRMĘ

TAK

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego
otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na wyposażenie stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej, która
zajmuje się dofinansowaniem SOD
i refundacją ZUS

NA FIRMĘ

TAK

NIE

§ 2 ust. 1 pkt 1 wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego
otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na wyposażenie stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej, która
zajmuje się ewidencją udzielonych
ulg we wpłatach na PFRON

NA FIRMĘ

TAK

Usługi doradcze
Zakup aplikacji internetowej
e-SOD do rozliczeń dofinansowań
do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych

Zakup aplikacji internetowej
e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Zakup aplikacji internetowej do
ewidencji ulg we wpłatach na
PFRON

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK
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