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Poznań, dnia 02.01.2013 r. 

Pani 
Barbara Kraśnik 
Prezes 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
im. Praksedy Lemańskiej 
ul. Łąkowa 7 
62-070 Dopiewo 

W związku z kontrolą merytoryczną przeprowadzoną przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinic w Poznaniu w dniach 10, 11 i 17 grudnia 2012 r. 

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

pokontrolne. 

Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole Nr IV.5204.3.2012 z dnia 

02.01.2013 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). 

W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli 

w dniach 20 i 21 grudnia 2011 r. oraz w dniu 26 kwietnia 2012 r. stwierdzono nadal 

nieprawidłowości w zakresie: 

l. Błędnego wskazania publikacji aktu prawnego w treści Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Braku obsady etatowej na stanowisku psychologa. 

3. Prowadzenia spraw personalnych - brak aktualnych okresowych badań lekarskich 

potwierdzających zdolność do pracy zatrudnionych pracowników, brak umowy 

o pracę na stanowisku kierownika. 
4. Braku pieczątek imiennych osób potwierdzających dokumenty za zgodność 

z oryginałem. 
5. Gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność bieżącą 

Warsztatu w tym: przekraczania kosztów zatwierdzonego preliminarza, nieterminowe 

regulowanie zobowiązań. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że: 

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

prawnego. 

2. Zgodnie z umową Nr 4/WTZ/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. zawartą pomiędzy 

Powiatem Poznańskim a Stowarzyszeniem Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej 
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w Dopiewie liczba mieJSC dla uczestników WTZ wynosi 30. W dniu kontroli 

uczestnikami warsztatów było 28 osób. Nadto od O l stycznia do 15 października 

2012 r. liczba uczestników Warsztatu wynosiła 29 osób. O fakcie tym nie 

poinfonnowano, co jest niezgodne z § 5 ust 9 umowy wskazującym na obowiązek 

zgłoszenia przez Jednostkę prowadzącą Warsztat ciągłej nieobecności uczestnika 

WTZ, która przekracza 3 miesiące. Nadto Jednostka w składanych kwartalnych 

zestawieniach rozliczeń finansowych, stanowiących załącznik nr 3 do umowy, 

wykazywała liczbę uczestników 30, co było niezgodne ze stanem faktycznym. 

3. 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). 

4. W ocenie kompleksowej indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika Warsztatu, 

przeprowadzonej w 20 12 r. za okres od 2009 r. do 2011 r. Rada Programowa nie 

zajęła jednoznacznego stanowiska wynikającego z zapisów ustawy odnośnie 

przedłużenia uczestnictwa w terapii ze względu na: 

a) pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, 

umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej 

w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, 

b) okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, 

c) okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka 

wsparcia. 
Wszyscy uczestnicy zostali ocenieni jako nie rokujący szans na zatrudnienie. 

5. Na podstawie analizy obsady etatowej pracowników WTZ w okresie od stycznia do 

czerwca 2012 r. ustalono, 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. 

W dniu kontroli zamiast sześciu czynne były cztery pracownie na obecnych 23 

uczestników. Pani Ewa Kujawska poinfonnowała, że Pani Marta Pawłowska -

instruktor w pracowni ekologicznej nie przebywa w Warsztacie w pełnym wymiarze 

czasu pracy, pomimo że zatrudniona jest na pełen etat a Pan Sławomir Sikora pracuje 

tylko we wtorki i czwartki. Z powyższego wynika, że terapia uczestników 

w poszczególnych pracowniach odbywa się w grupie przekraczającej 5 osób. 

6. Pani Ewa Kujawska została zatrudniona na pełen etat jako Kierownik WTZ od 

01.09.2012 r. do 30.11.2012 r. W dniu kontroli tj. 17 grudnia 2012 roku nie posiadała 

aktualnej umowy o pracę. W aktach osobowych znajdował się jedynie błędnie 

sporządzony w dniu 30.11.2012 r. wzór niepodpisanej umowy o pracę zawartej w dniu 

01.10.2012 r. bez zapisu o wysokości wynagrodzenia. 

7. Pan Tomasz Pawłowski zatrudniony na stanowisku koordynatora programu 

wychowania przez sztukę posiada zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności 

na stanowisku Prezes Zarządu. Pani Maria Przybył posiada zaświadczenie lekarza 

medycyny pracy o zdolności do pracy do marca 2012 r. a Pani Lidia Dornańska do 

czerwca 2012 r. Natomiast Pani Marta Pawłowska zatrudniona na stanowisku 

instruktora pracowni ekologicznej pracuje bez zdolności do wykonywania pracy 

wystawionej przez lekarza medycyny pracy. 
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8. Pani Lidia Dornańska i Pani Marta Pawłowska zostały zatrudnione na stanowiskach 

terapeutów z kwalifikacjami niezgodnymi z § 3 ust 2 b), które wskazują na 

konieczność posiadania wykształcenia średniego w kierunku terapii zajęciowej lub 

vryższego o kierunku psychologia lub pedagogika specjalna. Natomiast Pani Lidia 

Dornańska posiada wykształcenie średnie policealne o kierunku informatycznym. 

W aktach osobowych Pani Marty Pawłowskiej znajduje się kserokopia dokumentu 

Uniwersytet of London w języku angielskim z tytułem " Bachelor of Musie". 

W wolnym tłumaczeniu oznacza licencjat z wychowania muzycznego. 

9. Brak do wglądu akt osobowych Pani Hanny Hirsch Kierownika WTZ zatrudnionej do 

dnia 30 czerwca 2012 r. 

l O. Nadal nie wszystkie kserokopie dokumentów są potwierdzane za zgodność 

z oryginałem pieczątką imienną wraz z podpisem oraz datą potwierdzenia. 

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 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) wnoszę o realizację następujących zaleceń 

pokontrolnych: 

J l. Wywiązywać się z realizacji zaleceń pokontrolnych. 

2. Doprowadzić do właściwego gospodarowania środkami finansowymi 

przekazywanymi na bieżącą działalność Warsztatu. 

3. 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). 

4. Zatrudnić psychologa na Y4 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. Uaktualnić badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy dla wszystkich 

pracowników. 

7. Zwiększyć nadzór i kontrolę nad prawidłowością sporządzania umów o pracę. 

8. Zatrudniać pracowników na stanowiskach terapeutów z kwalifikacjami zgodnymi 

z zawartą umową. 

9. Wszelkie kserokopie dokumentów potwierdzać za zgodność z oryginałem pieczątką 

imienną wraz z podpisem oraz datą potwierdzenia. 
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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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