Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm
I. Informacje ogólne:
1.

Termin naboru:

27-28.07.2022 r.

2.

Liczba stanowisk pracy przewidzianych do utworzenia w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego

bezrobotnego – 15.
3.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
• dla skierowanego bezrobotnego, lub skierowanego poszukującego pracy
niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej
opiekuna osoby niepełnosprawnej, może zostać przyznana:
1) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
2) producentowi rolnemu,
3) niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole,
• dla

skierowanego

bezrobotnego,

skierowanego

poszukującego

pracy

niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej
opiekuna osoby niepełnosprawnej, lub skierowanego poszukującego pracy
absolwenta, może zostać przyznana:
1) żłobkowi lub klubowi dziecięcemu tworzonemu i prowadzonemu przez osobę
fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, na mocy przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
na stanowisko pracy utworzone i związane bezpośrednio ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
2) „podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne” na stanowisko pracy
związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,

pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie
dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.
4.

Kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi
30 000,00 zł na 1 stanowisko pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze
czasu pracy. W przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w niepełnym
wymiarze czasu pracy kwotę refundacji ustala się proporcjonalnie.

II. Kryteria dostępu obowiązujące przy realizacji programu:
Do udziału w programie może zostać skierowana/y:
➢ osoba

bezrobotna,

dla

której

ww.

forma

pomocy

została

zaplanowana

w Indywidualnym Planie Działania (IPD);
➢ poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy
zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby
niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla
opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Przez opiekuna osoby niepełnosprawnej rozumie się członków rodziny, w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą
niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
➢ poszukujący pracy absolwent – tj. poszukujący pracy, który w okresie ostatnich
48 miesięcy ukończył szkołę lub uzyskał tytuł zawodowy.

Okres zatrudnienia skierowanej osoby - na stanowisku pracy, którego wyposażenie
lub doposażenie zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Pracy, winien wynosić
co najmniej 25 miesięcy.
Podmiot

prowadzący

działalność

gospodarczą,

„producent

rolny”,

niepubliczne

przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek, klub dziecięcy lub „podmiot świadczący usługi
rehabilitacyjne” zainteresowany wsparciem, winien złożyć wniosek o udzielenie refundacji
wraz z odpowiednimi załącznikami w następujący sposób:
➢ osobiście w siedzibie PUP w Pułtusku – lub
➢ za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk
(decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe zasady przyznawania refundacji określa: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1380, z późn. zm.)
oraz wewnętrzny regulamin.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
pod adresem www.pup.pultusk.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania" pod nazwą „Wniosek
o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy – FUNDUSZ PRACY”, lub w siedzibie
tut. Urzędu.

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru,
oraz wnioski złożone w terminie naboru ale niekompletne,
nie będą uwzględniane

