
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Milickiego
nr………………. z dnia 11.07.2018

ZASADY ZBIERANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WTZ

O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PFRON: 

„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

I Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) programie – należy przez to rozumieć program „Zajęcia klubowe w WTZ”;

2) PFRON –  należy  przez  to  rozumieć  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych;

3) osobie niepełnosprawnej – należy  przez to  rozumieć  osobę,  o  której  mowa w art.  1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

4) ustawie o rehabilitacji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

5) WTZ – należy przez to rozumieć warsztaty terapii zajęciowej;

6) zajęciach  klubowych - należy  przez  to  rozumieć  zajęcia,  o  których  mowa  
w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);

7) wniosku  –  należy  przez  to  rozumieć  wniosek  podmiotu  prowadzącego  WTZ  o
dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu;

8) roku realizacyjnym –  należy  przez  to  rozumieć  cykl  realizacji  programu w okresie
od dnia 1 lutego  danego  roku  kalendarzowego  do  dnia  31  stycznia  kolejnego
roku kalendarzowego;

9) Wnioskodawcy –  należy  przez  to  rozumieć  podmiot  prowadzący  WTZ,  który  złożył
wniosek w ramach programu zgodnie z zapisami niniejszej procedury; 

10) Realizatorze – należy przez to rozumieć Powiat Milicki.

11) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu



II. Zasady składania i tryb rozpatrywania wniosków 

1. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty
prowadzące WTZ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka
4B.

2. Wniosek  o  dofinansowanie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zawiera   w  szczególności
informacje dotyczące liczby beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia
wniosku, z rozróżnieniem:

1) liczby osób niepełnosprawnych,  które były uczestnikami  danego WTZ i  opuściły
go w związku z podjęciem zatrudnienia, a które są beneficjentami programu zgodnie
z zapisem w rozdz. V ust. 1 pkt 1) programu, z zastrzeżeniem postanowień art. 11
ustawy  z dnia  10  maja  2018  r.  o  zmianie  ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz.1076);

2) liczby  osób  niepełnosprawnych  znajdujących  się  na  prowadzonej  przez  podmiot
prowadzący  WTZ  liście  osób  (o  której  mowa  w  art.  10f  ust.  2a  ustawy  o
rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone
i które nie rozpoczęły terapii w WTZ;

3) do  wniosku  należy  dołączyć  projekt  planu  działalności  oraz  regulaminu
organizacyjnego zajęć klubowych, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1) i 2). 

1. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

2. Wnioski o dofinansowanie na realizację programu przyjmowane są w dwóch odrębnych
turach naboru wniosków w roku realizacyjnym:

1) I  tura:  dla  zajęć  klubowych  w  WTZ,  które  odbywać  się  będą  przez  pełen  rok
realizacyjny  (tj.  od  dnia  1  lutego  do  dnia  31  stycznia  kolejnego  roku
kalendarzowego), termin naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 1 do dnia
31 października w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu; 

2) II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej
połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku
realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których
od momentu  zakończeniu  terminu  pierwszej  tury  naboru  wystąpień  zwiększyła
się liczba  beneficjentów,  termin  drugiej  tury  naboru  wniosków  wyznacza  się  w
okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku; 

3) w  2018  roku,  w  związku  z  uruchomieniem  programu  w  drugiej  połowie  roku
realizacyjnego, wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 15 lipca do dnia 31 lipca
2018 roku.

3. PCPR  dokonuje  weryfikacji  formalnej  wniosków  złożonych  bezpośrednio
lub otrzymanych  za  pomocą  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z dnia  23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.). 



4. W przypadku uchybień stwierdzonych w złożonych wnioskach, PCPR wzywa podmiot
prowadzący WTZ do usunięcia tych uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma
wzywającego  do  usunięcia  tych  uchybień,  pod  rygorem  pozostawienia  wniosku  bez
rozpatrzenia.

5. Po dokonaniu weryfikacji  formalnej  złożonych wniosków PCPR składa wystąpienie  o
przyznanie  środków  finansowych  PFRON  na  realizację  programu,  w  terminie
wyznaczonym przez  PFRON, na rzez podmiot  prowadzącego WTZ,  którego wniosek
został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym.

6. O decyzji w  sprawie przyznania dofinansowania prowadzącym WTZ, PCPR informuje
podmiot  prowadzący  WTZ  niezwłocznie  po  otrzymaniu  informacji  z  PFRON  o
przyznaniu dofinansowania.

7. Samorząd powiatowy podpisuje z podmiotem prowadzącym WTZ umowę o realizację
programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron. 

8. Dofinansowanie  w  ramach  programu  udzielane  jest  Wnioskodawcom  na  zasadach
określonych w w/w umowie. 

9. Dofinansowanie prowadzenia  zajęć  klubowych wypłacane  jest  Wnioskodawcom przez
samorząd  powiatowy  realizujący  program,  w  dwóch  transzach  w  trakcie  roku
realizacyjnego:

1) pierwsza transza dofinansowania - według stanu wnioskowanego w trakcie I terminu
naboru wystąpień, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), wypłacana jest Wnioskodawcom
przez Realizatora w terminie określonym w umowie, o której mowa w ust. 9;

2) druga transza dofinansowania - według stanu wnioskowanego w trakcie II terminu
naboru wystąpień, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), wypłacana jest Wnioskodawcom
przez Realizatora w terminie określonym w umowie, o której mowa w ust. 9;

3) w  2018  roku,  w  związku  z uruchomieniem  programu  w  drugiej  połowie  roku
realizacyjnego, dofinansowanie wypłacane jest Wnioskodawcom przez Realizatora
jednokrotnie,  według  stanu wnioskowanego  w trakcie  terminu  naboru  wystąpień,
o którym mowa w ust. 4 pkt 3), w terminie określonym w umowie, o której mowa
w ust. 9.

III. Zasady  finansowania  i  wydatkowania  oraz  sprawozdawczości
z wykorzystania środków PFRON

1. Wysokość i sposób przekazania środków finansowych przyznanych na realizację progra-
mu, oraz termin i sposób ich rozliczenia, w tym zasady sprawozdawczości, określa umo-
wa o realizację programu, zawarta pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcą. 

2. Przekazane przez Realizatora na podstawie umowy środki finansowe na realizację pro-
gramu zostaną przeznaczone przez Wnioskodawcę na prowadzenie zajęć klubowych.



3. Dofinansowanie zajęć klubowych przyznawane jest przez samorząd powiatowy ze środ-
ków PFRON w formie ustalonej miesięcznej stawki osobowej. Rozliczenie dofinansowa-
nia  nastąpi  po  dostarczeniu  przez  Wnioskodawcę  rocznego  sprawozdania,  o  którym
mowa w ust. 7.

4. Dofinansowanie  przyznane  w  ramach  programu  może  być  wykorzystane  wyłącznie
na działalność związaną z prowadzeniem zajęć klubowych, w szczególności na:

1) działania na rzecz beneficjentów programu zgodne z celem programu tj.:  wsparcie
osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji oraz zakresem pomocy:

a) obejmującym aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w pod-
jęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. 

b) czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie 
mniej niż 5 godzin miesięcznie. 

c) szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ 

2) niezbędne wydatki rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem zajęć klubowych
w WTZ,  takie  jak  transport,  materiały  do  terapii,  wynagrodzenia,  wyposażenie,
koszty  utrzymania  i  inne,  niezbędne  do prowadzenia  zajęć  klubowych w ramach
programu.

1. Warunkiem otrzymania przez Wnioskodawcę dofinansowania w ramach programu jest
zobowiązanie do złożenia samorządowi powiatowemu rocznego sprawozdania z zakresu
i sposobu wykorzystania otrzymanego dofinansowania, z uwzględnieniem w szczególno-
ści:

1) liczby beneficjentów programu, którzy zostali objęci wsparciem w postaci zajęć klu-
bowych, z rozróżnieniem na: 

a) liczbę  osób  niepełnosprawnych,  które  były  uczestnikami  WTZ  i opuściły
go w związku z podjęciem zatrudnienia; 

b) liczbę osób niepełnosprawnych znajdujących się na prowadzonej przez podmiot
prowadzący  WTZ  liście  osób  (o  której  mowa  w art.  10f  ust.  2a  ustawy
o rehabilitacji),  których  zgłoszenie  do uczestnictwa  w warsztacie  zostało
zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ;

2) zakresu godzinowego zajęć klubowych miesięcznie w okresie realizacji programu;

3) informacji o ogólnej frekwencji w zajęciach klubowych w poszczególnych miesią-
cach roku sprawozdawczego;

4) wskazania formuły organizacji  zajęć klubowych dotyczącej formy i metody pracy
z uczestnikami zajęć klubowych;

5) przedłożenia regulaminu zajęć klubowych;

6) informacji o wykorzystaniu środków finansowych w ramach programu.



8. Wysokość i sposób przekazania dofinansowania, oraz termin i zasady sprawozdawczości
z wykorzystania  otrzymanego  dofinansowania,  określa  umowa  zawarta  pomiędzy
Realizatorem a prowadzącym WTZ.

IV. Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych zasadach stosuje się postanowienia ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z
późn. zm.) oraz rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004.63.587,
z dnia 2004.04.15).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zasad: Wniosek (wzór) 

WNIOSEK
nr ……./…….… (rok) 1

o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych
w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

według stanu na dzień: …………………. r. (data złożenia wniosku)

Uwaga:

We wniosku należy wypełnić wszystkie pola i rubryki, ewentualnie wpisać „nie dotyczy”. W przypad-
ku, gdy w formularzu przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej rubryce wpisać „W za-
łączeniu – załącznik nr ..”, czytelnie i jednoznacznie przypisując numery załączników do rubryk for-
mularza, których dotyczą.

Numerację wniosku wypełnia samorząd powiatowy/Jednostka samorządu powiatowego realizujący/a
program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Datę złożenia wniosku wypełnia podmiot wnioskujący.

1. Dane dotyczące Podmiotu prowadzącego WTZ

1 Wypełnia samorząd powiatowy / Jednostka samorządu powiatowego realizujący/a program „Zajęcia klubowe w WTZ”.



Pełna nazwa Podmiotu prowadzącego 

WTZ:...............................................................................................................

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

Gmina Powiat Województwo Nr kierunkowy

Nr telefonu Nr fax

Adres witryny
i
n
t
e
r
n
e
t
o
w
e
j

Adres poczty elektronicz-
nej

REGON Nr identyfikacyjny NIP

Nazwa i adres 

WTZ:.......................................................................................................................................................

Kod pocztowy Miejscowość Al./Ulica Nr posesji

Nr telefonu Nr fax

Adres witryny
i
n
t
e
r
n
e
t
o
w
e
j

Adres poczty elektro-
nicznej



REGON Nr identyfikacyjny NIP

2. Osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu prowadzącego WTZ i zacią-
gania zobowiązań finansowych

Nazwiska i imiona osób, wraz z podaniem pełnionej funkcji, które są upoważnione do zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu prowadzącego WTZ. W przypadku większej liczby
upoważnionych osób należy dodać kolejne wiersze.

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

2.

3. Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących wniosku

Lp. Imię i Nazwisko
Nr telefonu stacjonarnego

(wraz kierunkowym) lub ko-
mórkowego

e-mail

1.

2.

4. Informacje  dotyczące  zapotrzebowania  na dofinansowanie  zajęć  klubowych
w ramach programu

Beneficjenci programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

(stan zgłaszany do I tury naboru wystąpień / stan zgłaszany do II tury naboru wystąpień / stan zgła-
szany w turze naboru wystąpień w 2018 r. związanej z uruchomieniem przedmiotowego programu )

a.

Liczba osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opu-
ściły go w związku z podjęciem zatrudnienia [z zastrzeżeniem zapisów
art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1076)]. 2

b.

Liczba  osób  niepełnosprawnych  znajdujących  się  na  prowadzonej
przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f
ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w
warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

  Niepotrzebne skreślić. Należy wskazać dane adekwatnie do tury naboru wystąpień Realizatora, w ra-
mach której Podmiot prowadzący WTZ wnioskuje o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych.



c. Beneficjenci programu w danym WTZ – łącznie (wiersze „a” + „b”).

d.
Czas trwania zajęć klubowych w ramach programu, w miesiącach, w
bieżącym roku realizacyjnym. 3

Zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach programu (w zł)  (według
przewidywanej kwoty prowadzenia zajęć klubowych w okresie czasu wska-
zanym w wierszu „d”.

……………………zł

Uwaga:

Stosownie do zawartości tabela może być wydłużana poprzez dodawanie kolejnych wierszy.

5. Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku

L.p. Nazwa załącznika Oznaczenie załączników

1.
Pełnomocnictwo  w  przypadku,  gdy  wniosek  podpisany  jest
przez osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu pro-
wadzącego WTZ.

W załączeniu – załącznik 
nr… lub nie dotyczy 4

2. 
Projekt planu działalności klubu, o którym mowa w rozdz. VII
ust. 4, 1) procedur programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W załączeniu – załącznik 
nr…

3.
Projekt  regulaminu  zajęć  klubowych,  o  którym  mowa
w rozdz. VII ust. 4, 2)  procedur programu „Zajęcia klubowe w
WTZ”.

W załączeniu – załącznik 
nr…

2  Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076):
„Osoby, które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem za-
trudnienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą korzystać z zajęć klubowych, o których mowa
w art. 10g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli rozpoczęły udział w za-
jęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.  W przypadku
zgłaszania osób, których dotyczy ww. przepis należy mieć na uwadze, iż ww. termin 30 dni od wejścia w ży-
cie przedmiotowej ustawy upływa z  dniem 6 lipca 2018 r.

3  Odpowiednio do tury naboru wystąpień, w ramach której Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowa-
nie prowadzenia zajęć klubowych, należy podać 12 miesięcy (I tura) lub 6 miesięcy (II tura). W przypadku
uruchomienia programu w 2018 roku należy podać liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca roku reali-
zacyjnego programu po dacie zakończenia naboru wystąpień w wyznaczonym przez PFRON terminie ich na-
boru.  

4  Niepotrzebne skreślić.



4.

Oświadczenie podmiotu prowadzącego WTZ o spełnianiu przez
wskazanych  w  niniejszym  wniosku  beneficjentów  programu
„Zajęcia klubowe w WTZ” warunków określonych w:

 art. 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn.
zm.), o ile dotyczy;

 art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r., poz.1076), o ile dotyczy;

 oraz w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” i  doku-
mencie procedur jego realizacji.

W załączeniu – załącznik 
nr…

5. Inne - należy zaznaczyć jakie:
W załączeniu – załącznik 
nr… lub nie dotyczy 5

Oświadczenia:
Oświadczam, że podane w wystąpieniu informacje są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że znane są mi zapisy programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz dokument procedur re-
alizacji programu i zobowiązuję się do ich stosowania.

Oświadczam  , że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wyrażam zgodę na opublikowanie
decyzji przyznającej środki PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu  „Zajęcia
klubowe w WTZ”.

Oświadczam, że na dzień sporządzenia wniosku reprezentowany przeze mnie podmiot nie posiada wy-
magalnych zobowiązań wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz
wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej oraz zaległości
w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

Uwaga!

Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

................................................... dnia .................................r.

       .......................................................          ..........................................................
                 pieczątka imienna                                                        pieczątka imienna

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu wnioskującego  i zaciągania zobowiązań finanso-
wych

5  Niepotrzebne skreślić.




