
 
 

 

 

REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 

 O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU 

”ZAJĘCIA KLUBOWE WTZ”  

W  POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU 

 

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o następujące dokumenty: 

 

 Uchwała nr 7/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

„Zajęcia klubowe WTZ”, 

 Uchwała nr 41/2018 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia procedur realizacji 

programu „Zajęcia klubowe WTZ”. 

 

 

1. Realizatorem programu „Zajęcia klubowe WTZ” dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 

działających na terenie Powiatu Szczecineckiego, jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Szczecinku. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Termin składania wniosków: 

a) dla zajęć klubowych, które będą odbywać się przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 

1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego) termin przyjmowania 

wniosków rozpoczyna się z dniem 10 października a upływa z dniem 31 listopada 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok realizacji programu 

b) 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 zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba 

benificjentów, termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 01 czerwca  

a upływa z dniem 15 czerwca danego roku. 

3. Wnioski składane są na formularzu udostępnionym przez Realizatora programu 

stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę wpływu do tutejszego Ośrodka bez względu 

na sposób jego doręczenia. Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie powoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Rozpatrywanie wniosku. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje weryfikacja 

formalna wniosku w ramach, której bierze się pod uwagę następujące czynniki: 

– spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów, uprawniających do złożenia 

wniosku i uzyskania dofinansowania,  

– dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku, 

– kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku i załącznikach, złożenie 

wymaganych podpisów, 

– zgodność reprezentacji wnioskodawcy. 
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6. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Realizator informuje wnioskodawcę 

o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte 

w wyznaczonym terminie. Nieusunięcie braków we wniosku przez wnioskodawcę  

w  wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane, po zaakceptowaniu 

wystąpienia Realizatora o przyznanie środków finansowych przez PFRON, zostaną 

powiadomieni o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie prowadzenia zajęć 

klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ”. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy: 

a) Uchwały nr 7/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu 

„Zajęcia klubowe WTZ”, 

b) Uchwały nr 41/2018 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia procedur realizacji 

programu „Zajęcia klubowe WTZ”. 

9. Obowiązek poddania niniejszego Regulaminu do publicznej wiadomości zostaje 

spełniony poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz BIP. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć 

klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


