
PO,\ ATOt.ECEt·ł"R 'l?OMOCYROOZINIE 
ul. Slowack1ego8 
60-823 Poznań ~· 

Tr:l 1:1 11 1n 11n 

IV .5204.2.20 12. 

Poznań, dnia 11.05.2012 r. 

Pan 
Tomasz Pawłowski 
Prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
im. Praksedy Lemańskiej 
ul.Łąkowa 7 
62-070 Dopiewo 

W związku z kontrolą merytoryczną przeprowadzoną przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej, ul. Łąkowa 7, 62-070 Dopiewo, przesyłam wystąpienie 

pokontrolne. 
Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole Nr IV.5204.2.2012 z dnia 

10.05.2012 r. 

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje założenia określone w ustawie z dnia 

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

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 

z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587). 

l. W trakcie kontroli stwierdzono, że: 

l. Zrealizowano zalecenie dotyczące wydatkowania pieniędzy z treningu 

ekonomicznego należnego dwóm uczestnikom, które wydatkowane były na ich 

dożywianie na podstawie comiesięcznych faktur zakupu obiadów w Jadłodajni " 

Pychota". 
2. Zatrudniono w wymiarze pełnego etatu instruktora terapii zajęciowej do pracowni 

gospodarstwa domowego. 

II. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w dniach 

20 i 21 grudnia 2011 r. kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

l. W treści Regulaminu w rozdziale I § 2 ust. l błędnie wskazano publikację aktu 

prawnego. W Rozdziale I § 2 ust. 3 Regulaminu określono czas trwania terapii 

w godz. od 8.00 do 15.00, tj. siedem godzin dziennie, co jest zgodne z zapisem 

§ 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej, który określa czas trwania zajęć w Warsztacie na nie 

więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Powyższe nie jest jednak 

zgodne z planem dowozu i odwozu uczestników na zajęcia, z które~o wynika, że 

zajęcia dla pierwszej grupy uczestników trwają od godz. 7°5 do 143 a dla grupy 

drugiej od godz. 9°0 do godz. 16°0
, co jest niezgodne z określonym w Regularninie 

czasem trwania terapii. 

2. Spotkania Rady Programowej dotyczą bieżącej działalności Warsztatu zamiast 

podejmowania decyzji dotyczących indywidualnych programów rehabilitacji 

uczestników oraz monitorowania przebiegu tych programów. 
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3. Brak planowanej współpracy z rodzicami oraz dokumentowania jej oceny. 

Współpraca i kontakt z rodzicami ogranicza się jedynie do spotkań podczas przywozu 

i odwozu uczestników na zajęcia oraz poprzez kontakty telefoniczne lub informacje 

przekazywane na kartkach. 

4. W kadrze WTZ nadal brak psychologa, który powinien być zatrudniony na Y.. etatu 

zgodnie z wymogami umowy Nr 4/WTZ z dnia 06 kwietnia 2011 r. oraz z wymogami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587). 

5. Nie zatrudniono pracownika do prowadzenia pracowni ekologicznej. Powyższe 

skutkuje tym, że liczba uczestników w poszczególnych pracowniach wynosiła więcej 

niż 5 osób, co jest niezgodne z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. 

(Dz. U. Nr 63, poz. 587). 

6. W aktach osobowych Pana Tomasza Pawłowskiego znajduje się umowa o pracę, która 

została sporządzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W aktach osobowych pracowników brak aktualnych okresowych badań lekarskich 

potwierdzających zdolność do pracy dla pracowników: Pani Marii Przybył i Pani 

Eweliny Fordońskiej. 

8. Akta osobowe pracowników prowadzone są niezgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U 

Nr 62 poz. 286 ze zm.). Stwierdzono niezgodności dotyczące m.in.: braku numeracji 

i chronologii akt osobowych, przechowywania oryginałów dokumentów, braku 

podziału akt na 3 odrębne części. 

9. Kserokopie dokumentów nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem pieczątką 

imienną wraz z podpisem oraz datą potwierdzenia. 

l O. Brak prawidłowej treści tablicy informacyjnej, z której wynika, że WTZ jest 

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Poznańskiego. 

III. W zakresie prowadzenia gospodarki kasowej stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

l. Brak odpowiednich warunków do przechowywania gotówki. 

2. Nieprawidłowe sporządzenie dokumentu - Raport Kasowy. 

3. Nie kwalifikowanie druków KW i KP w kategorii druków ścisłego zarachowania. 

4. Brak książki druków ścisłego zarachowania. 

5. Brak prawidłowości w wypełnianiu druków KW i KP. 

6. Nie wykazywanie w Raporcie Kasowym wszystkich dokumentów dotyczących danego 

okresu, za który jest on sporządzany. 
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7. Stałe i znaczne przekraczanie ustalonej wysokości pogotowia kasowego. 

8. Brak dokładnych, pisemnych procedur regulujących zasady gospodarki kasowej WTZ 

Dopiewo. 
9. Nie ewidencjonowanie dokumentów księgowych dotyczących obrotu gotówkowego 

w dniu ich wystąpienia. 

l O. Brak opisu na fakturach dotyczących zakupu paliwa, że zostały one ujęte w kartach 

drogowych. 

IV. W zakresie terminowości realizacji zobowiązań WTZ wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

l. Nieprzestrzeganie art. 14 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. ) poprzez stałe, 

nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych. 

2. Notoryczne, nieterminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu 

Skarbowego. 

3. Doprowadzenie do powstania obowiązku zapłaty odsetek za nieterminowe 

regulowanie zobowiązań. 

4. Nieopłacenie wszystkich należnych odsetek wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 

Opłacone odsetki nie były sfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków budżetu 

Powiatu Poznańskiego. 

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 ust.4 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Połityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 

26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587) wnoszę o realizację następujących zaleceń 

pokontrolnych: 

l. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli 

w dniach 20 i 21 grudnia 2011 r.: 

1. W treści Regulaminu Organizacyjnego wskazać prawidłową podstawę publikacji aktu 

prawnego dotyczącego ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, "' 

poz. 721 ze zm). Dostosować czas trwania zajęć w Warsztacie uwzględniającego 

dowóz uczestników dla poszczególnych grup. 

2. Organizować spotkania Rady Programowej Warsztatu w celu podejmowania istotnych 

decyzji dotyczących indywidualnych programów rehabilitacji uczestników oraz 

w celu monitorowania przebiegu tych programów. Organizację bieżącej działalności 

Warsztatu pozostawić zgodnie z nałożonymi obowiązkami Kierownikowi Warsztatu. 

3. Podjąć systematyczną i planową współpracę Warsztatu z rodzicami i opiekunami 

uczestników. W dokumentacji podopiecznych zawierać informacje określające datę 

i czas trwania kontaktów z rodzinami lub opiekunami oraz ocenę współpracy. 
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4. Zatrudnić instruktora w pracowni ekologicznej na pełen etat oraz psychologa na Y.. 

etatu zgodnie z wymogami umowy Nr 4/WTZ/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. 

Niezwłocznie zawiadomić PCPR o dokonanym zatrudnieniu na umowę o pracę. 

5. Przestrzegać założeń § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej, zgodnie z którymi na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami 

nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. 

6. Złożyć szczegółowe, pisemne wyjaśnienia dotyczące dokonanej zmiany umowy 

o pracę Pana Tomasza Pawłowskiego, której kserokopia stanowi załącznik do 

protokołu z kontroli z dnia 26.04.2012 r. 

7. Uaktualnić badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy dla wszystkich 

pracowników. 

8. Prowadzić akta osobowe osób zatrudnionych w WTZ zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U Nr 

62 poz. 286 ze zm. ) . 

9. Zwiększyć nadzór i kontrolę nad prawidłowością sporządzania umów o pracę oraz 

kompletnością akt osobowych. 

10. Wszelkie kserokopie dokumentów potwierdzać za zgodność z oryginałem pieczątką 

imienną wraz z podpisem oraz datą potwierdzenia. 

11. Umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną z treścią wskazującą, że WTZ 

jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. 

II. W zakresie prowadzenia gospodarki kasowej: 

l. Zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania gotówki. 

2. Sporządzać prawidłowo wszystkie dokumenty dotyczące obrotu gotówkowego tzn. 

raporty kasowe i druki KW i KP. 

3. Wprowadzić do stosowania w WTZ książkę druków ścisłego zarachowania 

i ewidencjonować w niej m.in. druki KW i KP. 

4. Wykazywać w raporcie kasowym wszystkie dokumenty dotyczące danego okresu 

rozliczeniowego, za który sporządzany jest raport. 

5. Ewidencjonować w raportach kasowych dokumenty księgowe dotyczące obrotu 

gotówkowego w dniu ich wystąpienia. 

6. Ustalić na piśmie wysokość pogotowia kasowego w kwocie rue wyższej niż 

1.500 zł. 
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7. Nie przekraczać ustalonej wysokości pogotowia kasowego. 

8. Opracować pisemne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi procedury 

regulujące zasady gospodarki kasowej WTZ ~ Dopiewie. 

9. Na fakturach dotyczących zakupu paliwa wprowadzać opis, że zakupy te zostały ujęte 

w kartach drogowych z podaniem numeru karty. 

III. W zakresie terminowości realizacji zobowiązań WTZ wobec ZUS 

Skarbowego: 

Urzędu 

l. Przestrzegać zapisów art. 14 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. ) poprzez 

terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

2. Regulować w terminach określonych obowiązującymi aktami prawnymi wszelkie 

zobowiązania Urzędu Skarbowego. 

3. Nie dopuszczać do powstawania obowiązku zapłaty odsetek za nieterminowe 

regulowanie ww. zobowiązań. 

Zgodnie z § 22 ust.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 587) 

jednostka prowadząca Warsztat w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji 

o wynikach kontroli jest zobowiązany powiadomić na piśmie Powiatowe Centrum Pornocy 

Rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania. 

Do wiadomości: 

l. Pan Zygmunt Jeżewski 

Członek Zarządu 

Starostwo Powiatowe 

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

2. a/a 
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