
   

 

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 
 zaprasza do składania  

wniosków o przyznanie refundacji   
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Termin składania wniosków:      27-28 lipca 2022 r. 

2. Liczba stanowisk pracy przewidzianych do utworzenia w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 2. 

3. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy może zostać przyznana pracodawcy, 

pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie zwrotu 

Pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form 

zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Pułtusku.  

Przez pojęcie Pracodawca rozumie się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała 

osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego 

pracownika. 

Kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wynosi 

45 000,00 zł na 1 stanowisko pracy. 

 

II. KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI PROGRAMU:  
  
Na refundowane stanowisko pracy może zostać skierowana osoba niepełnosprawna, 
posiadająca aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, zarejestrowana 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 
niepozostająca w zatrudnieniu. 

Okres zatrudnienia skierowanej osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy, którego 

wyposażenie  zostanie zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, winien wynosić co najmniej 36 miesięcy w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

 



   

 

 

Pracodawcy zainteresowani ww. wsparciem, winny złożyć wniosek o refundację wraz                         

z odpowiednimi załącznikami w następujący sposób: 

➢ osobiście w siedzibie PUP w Pułtusku – Biuro Podawcze lub  

➢ za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk 

(decyduje data wpływu do Urzędu).  

Szczegółowe zasady przyznawania środków PFRON w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej określa: ustawa z dnia                                   

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra  Pracy                  

i  Polityki   Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1276) oraz wewnętrzny 

regulamin. 

 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy                        

w Pułtusku pod adresem: www.pultusk.praca.gov.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania" 

pod nazwą "Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej Część I", lub w siedzibie tut. Urzędu.  

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru, 

oraz wnioski złożone w terminie naboru ale niekompletne,  

nie będą uwzględniane 

 

 

http://www.pultusk.praca.gov.pl/

