
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

OCENA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘACIOWEJ  

w PRUDNIKU W 2021 ROKU 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021, poz. 2284), 

jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności  

i wykorzystania środków finansowych, w terminie do dnia 1 marca roku następnego 

sprawozdanie zawierające w szczególności: 

1. Rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu środków finansowych, 

z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług; 

2. Informacje o: 

2.1. Liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności; 

2.2. Ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych 

miesiącach roku sprawozdawczego; 

2.3 Formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej ; 

2.4.  Liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich 

odejścia; 

2.5.  Liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej 

i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem 

tych postępów; 

2.6. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku 

do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny 

realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, zgodnie z § 21 ust. 3 cytowanego 

rozporządzenia stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny 

działalności warsztatu. 

W dniu 25 lutego 2022 roku jednostka prowadząca warsztat – Konwent  

OO. Bonifratrów w Prudniku, ul. Piastowska 8 – złożył  roczne sprawozdanie z działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku za okres od 6.09.2021 r. – 31.12.2021 r. 

Przedmiotowe sprawozdanie, jako wyczerpujące problematykę działalności w roku 2021, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Analiza sprawozdania z działalności i wykorzystania środków finansowych warsztatu 

w roku 2021 pozwala stwierdzić, co następuje: 

- w okresie sprawozdawczym wszystkich uczestników objęto aktywnością 

wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przy 

zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Szczególną uwagę skierowano na: 

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego; zaradności osobistej, 

psychofizycznych sprawności podstawowych bądź specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu pracy;  



- terapia zajęciowa prowadzona była w dziesięciu  pięcioosobowych grupach, 

w pracowniach: gastronomicznej, komputerowo-poligraficznej, ceramicznej, plastycznej, 

tkacko - szwalniczej, stolarskiej, ogrodniczej, audiomuzycznej, teatralnej, opiekuńczo – 

pielęgnacyjnej. W organizacji pracy zachowano wskaźnik dotyczący ilości osób bezpośrednio 

pracujących z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, określony w § 13 ust. 4 

rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej; 

- w okresie sprawozdawczym warsztat finansowany był ze środków PFRON - 346.533,00,zł 

(90%), ze środków własnych Powiatu - 38.503,69 zł (10 %),  

- środki finansowe wydatkowane były zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem 

finansowym na 2021 r. Wydatki były zgodne z postanowieniami umowy nr WTZ/1/2020  

z 30.12.2020 r. i umowy 1/WTZ/2021 z 1.09.2021 r. oraz § 19 ust. 1 - 2 rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz .U. z 2021 poz. 

2284); 

Reasumując: warsztat terapii zajęciowej w Prudniku w roku 2021 zrealizował zadania na rzecz 

uczestników, zgodnie z założeniami ustawy 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.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r 

(Dz. U. z 2021, poz. 2284 ), co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny jego 

działalności w 2021 roku. 

 

 

 


