
 

   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku  
zaprasza do składania  

wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,  
rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej 

w ramach środków PFRON 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

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

2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane osobie 
niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku jako 
bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, spełniającej 
kryteria, o których mowa w pkt II.  

Kwota dotacji wynosi 45 000,00 zł 

  
II. KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYZNAWANIU ŚRODKÓW:  
 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej 
adresowane są do osoby niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie stwierdzające 
stopień niepełnosprawności, która spełnia wszystkie warunki określone w „Regulaminie 
przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, obowiązującym w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Pułtusku”. 

 
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane ww. wsparciem, winny złożyć wniosek                                 
o dofinansowanie 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 dotacji 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 Rodziny, 
Pracy i  Polityki   Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznanie osobie 
niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności 
w formie spółdzielni socjalnej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2342, z późn. zm.) 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 osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej", 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/

