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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

I WYDATKOWANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH 

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAPKOWICACH 

ZA ROK 2013 

1.  Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki 

 Zadania jednostki określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz Statucie 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 marca 
2003r.  
 
 Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych. 
 
Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ wg schorzenia wiodącego: 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym – 3 osób, 
upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym – 3 osób, 
choroby psychiczne -9 osób, 
choroby neurologiczne – 3 osoby 
niepełnosprawność sprzężona – 12 osób w tym: 
- upośledzenie umysłowe i choroby endokrynologiczne:2 osoby 
- choroby psychiczne i upośledzenie narządu ruchu:1 osoba 
- choroby psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba 
- upośledzenie narządu ruchu i choroby neurologiczne: 1 osoba 
- upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne: 1 osoba 
- choroby psychiczne i epilepsja: 1 osoba 
- upośledzenie umysłowe i epilepsja: 1 osoby 
- upośledzenie umysłowe i choroby neurologiczne:1 
- upośledzenie psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba 
- zaburzenia mowy i układu krążenia: 2 osoby 

Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia: 

znaczny stopień niepełnosprawności – 16 osób, 
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 14 osoby, 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) realizował w 2013r. założenia programowe z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z 5 gmin Powiatu Krapkowickiego: 

 1)  Gmina Krapkowice             14 osób: 
- Krapkowice                              5 osób 
- Otmęt                                       5 osób 
- Żywocie                                   2 osoby 
- Rogów Opolski                        1 osoba 
- Dąbrówka G.                           1 osoba 
2)  Gmina Zdzieszowice            7 osób: 
- Zdzieszowice                           4 osoby 
- Krępna                                     1 osoba 
- Rozwadza    1 osoba 
- Żyrowa   1 osoba 
3)  Gmina Strzeleczki                1 osoba: 
- Strzeleczki                               1 osoba 
4)Gmina Gogolin                        6 osób 
- Gogolin                                    5 osób 
-Górażdże                                  1 osoba 
5)  Gmina Walce                       2 osoby: 
- Brożec                                     2 osoby   

19 uczestników dowożonych było Busem- Volkswagen Transporter, będący własnością Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, który został przekazany w użytkowanie WTZ na podstawie Zarządzenia 
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Burmistrza Krapkowic nr 572/2006 z dnia 24.11.2006r.,ze wskazaniem na ponoszenie przez WTZ 
kosztów związanych z ubezpieczeniem, przeglądami oraz eksploatacją. 

W ramach współpracy 6 osób z Gminy Gogolin dowożone jest środkiem transportu tejże Gminy. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2013r. realizował swoje zadania statutowe min. na 
podstawie ramowych programów terapeutycznych(roczne i miesięczne) dla poszczególnych pracowni 
i zespołów, w ramach terapii zajęciowej, psychoterapii, fizjoterapii i edukacji zdrowotnej. 
 Zajęcia dla 30 uczestników WTZ prowadzone były w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach, 
gdzie realizowano tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów: 
-pracownia gospodarstwa domowego –( na podstawie sprawozdania terapeuty )-   
1.BHP –w ramach zapoznania i przypominania zasad  BHP odbyły się pogadanki 
 nt. bezpieczeństwa i higieny oraz zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu – 11 
2.Trening kulinarny – 190 zajęć 
 -planowanie i dokonywanie zakupów materiałów do terapii – 96 
 -prace narzędziami prostymi(noże, obieraczki, deski, tarki do jarzyn) – 205 
 - prace sprzętem AGD(zmywarka, patelnia elektryczna, piekarnik, kuchnia mikrofalowa,  
   żelazko , pralka automatyczna itp.) – 58 
 -dyżury(sprzątanie, utrzymywanie porządku w pracowni-mycie podłogi, wycieranie kurzy, 
  zamiatanie) – 190 
W ramach tego treningu przygotowano i realizowano zajęcia z zakresu: 
 -przygotowanie zup z wywarów jarskich i mięsnych – 52 
 -przygotowanie dań złożonych np. mięso + ziemniaki +sos i surówka 
  lub pierogi ruskie – 138 
 -przygotowanie dodatków np. sosy, surówki, sałatki – 63 
 -przygotowanie wypieków np. ciasta, ciasteczka - 19 
- pozostałe pracownie: 
1. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych na tzw. trening ekonomiczny 
(prac. tech.-30, prac. plast.-62,prac.krawiecka-38,prac.haftu-40,prac.ceramiczna -
27,prac.gospodarstwa domowego -23) 
2. Przygotowanie posiłku(śniadanie),parzenie kawy, herbaty - codziennie 
II) trening umiejętności praktycznych i zawodowych: 
- pracownia krawiecka (na podstawie sprawozdania terapeuty)np.:  
1. Zapoznanie oraz przypomnienie  zasad BHP oraz regulaminu pracowni(pierwszy dzień każdego 
miesiąca oraz wg potrzeb grupy – 10x 
2. Wykonywanie prac: 
-tematyczne (4pory roku) 
-świąteczne 
-użytkowe(serwetki, poduszki itp.) 
-obrazy(malowanie, haftowanie, aplikacje itp.) 
-zabawki miękkie(misie, lalki itp.) 
-na kiermasze 
-na życzenie uczestnika(inne) 
3.Czynności wykonywane; 
-odbijanie wzorów na tkaninie - 7 
(do malowania, haftowania) 
-przygotowanie formy do wykroju – 31 
-wykrój elementów z tkaniny – 48 
-szycie ręczne – 144 
(ściegiem za igłą, na okrętkę)zabawkarstwo 
-przegląd materiałów pomocniczych np. książki, gazetki – 36 
-malowanie na tkaninie – 15 
-zapoznanie z obsługa maszyny do szycia+ informacje przypominające – 6 
-szycie maszynowe – 18 
-przyszywanie aplikacji – 68 
(poduszki, obrazy ,woreczki ,skarpety ,torba ,zwierzaki itp.) 
-obszywanie brzegów – 8 
(wykończenia) 
-przyszywanie guzików – 12 
-prace wykończeniowe 
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-łączenie w całość – 18 
(np. misiu - łapy, tułów, głowa) 
-wykonanie ramki do obrazów – 8 
-ławka dla zająca z tekturowych rur – 2 
-wypełnianie elementów zszytych – 25 
(gąbką oraz watą) 
-zszywanie otworów – 31 
-prasowanie – 13 
(obrazy przed wykończeniem, serwetki, obrusy itp.) 
-malowanie tektury – 9 
(podstawki pod prace) 
-oklejanie włóczką kul na barana – 7 
-haft – 26 
(np. napisów, obraz, ramka) 
-projektowanie pracy na konkurs – 1 
- oklejanie tektury tkaniną – 5 
-prace z koralików – 5 
-prace wg instrukcji – 8 
-przyszywanie zatrzasków – 10 
-prace porządkowe – zakończenie każdego dnia 
-fastryga – 4 
-świece – 4 
( łączenie wosku z knotem) 
-technika warstwowa – 8 
-wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym – 6 
(podwijanie spodni, spódnicy, zszycie dziury) 
-wciąganie sznurka, gumki w tunel – 5 
-cięcie gąbki – 6 
(do wypełnień) 
-rysowanie – 9 
(rysowanie na papierze, kolorowanie) 
-papieroplastyka – 4 
(oklejanie balonu na dynię) 
-malowanie balonu - 4 
-przyszywanie cekinów – 3 
-ścieg dziergany – 8 
-prace wykończeniowe 
-prace z wykorzystaniem materiałów wtórnych – 5 
(rodzaje prac z tych materiałów: kury, zając) 
-decoupage – 2 
-techniki łączone – 15 
(szycie- malowanie- wycinanie-wklejanie itp.) 
-kartki, karneciki okolicznościowe – wg potrzeb 
-pakowanie prac (na urodziny, kiermasze, prezenty) 
4.Dbanie o miejsce pracy 
5.Umiejętność posługiwania się narzędziami i akcesoriami krawieckimi 
6.Zbieranie darów natury do wykorzystania w pracy(szyszki, mech, buczyna itp.) 
7.Zwrócenie uwagi na estetykę prac 
8.Wykonywanie niespodzianek dla najbliższych 
9.Współraca, wzajemna pomoc  
10.Zachowanie przy stole – śniadania, kawa(wspólny posiłek, kultura) 
11.Planowanie zakupu materiałów do terapii. 
- pracownia haftu i tkactwa np.(na podstawie sprawozdania terapeuty): 
1. Przedstawienie oraz omówienie regulaminu pracowni oraz zasad BHP – 11 
2. Planowanie pracy: 
     -omówienie materiałów, technik wykonania, wybór wzorów, zapoznanie z literaturą – 11 
3.Nauka odwzorowywania przy pomocy kalki technicznej - 22 
4. Nauka oraz doskonalenie wyszywania: 
    -ścieg prosty po linii – 45 
 - obszywanie kontur wybranego motywu – 38 
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    -ścieg atłaskowy - 32 
    -ścieg „maczek” – 42 
     -ścieg łańcuszkowy - 22 
     -ścieg piaskowy  – 47    
     -haft wełniany – 35 
     -haft krzyżykowy - 15 
    -haft gobelinowy – 35 
 5. Elementy rękodzielnictwa – nauka wykonania przedmiotów użytkowych: 
    - wykonanie poduszeczki z naszytym motywem – 25 
    - wykonanie przybornika na drobiazgi – 23 
    - wykonanie wazoników z butelek – 30 
     (oklejanie włóczką, materiałem , masą papierową) 
    -haftowane dekoracje – 5 
    - wykonanie etui na telefon – 13 
    -wykonanie igielnika – 13 
    - biżuteria z koralików – 10 
    -wykonanie kartek okolicznościowych – 10 
 6.Elementy tkactwa: 
    - wykonanie gobelinu techniką węzełka ”smyrneńskiego” na kanwie tkackiej – 40 
 7. Robótki ręczne: 
    -szydełkowanie – 20 
    -szalik na drutach - 20 
.8. Prace wykonane technikami łączonymi z wykorzystaniem różnych materiałów: 
    -wyklejanie obrazka skrawkami materiału – 13 
    -malowanie na tkaninie – 37 
    -wykonanie obrazka na płycie styropianowej metoda wkłuwania drobnych skrawków 
     materiału – 20 
    - oklejanie pudełka zapałkami - 20 
 9. Umiejętności praktyczne: 
    -prace porządkowe w pracowni(zmiana grup) – 11 
    -pranie ręczne – 5 
    -prasowanie – 11 
    -ozdabianie, wykończenie pracy - 20 
- pracownia prac technicznych(na podstawie sprawozdania terapeuty): 
 1. Przypomnienie oraz przestrzeganie zasad BHP oraz regulaminu pracowni - 11 
 2. Wyrzynarka stołowa( zapoznanie się z możliwościami jakie daje narzędzie) – 6          
 3.Szlifowanie wyciętych elementów ze sklejki – 140 
 4.Malowanie wyciętych elementów ze sklejki – 140 
 5.Wykonanie szablonu np. Mikołaj, anioły, zające itp.– 9   
 6.Przeniesienie szablonu na sklejkę – 45  
 7.Prace wykończeniowe – 36 
 8.Mozaika np. kwiat, serce, wazon itp. – 51 
 9.Pirograf np. kwiaty, pejzaże itp. – 22 
10.Łączenie poszczególnych elementów za pomocą kleju – 8 
11.Obraz na styropianie – 21 
12.Wiertarka – dobór odpowiednich wierteł do wykonywanej pracy – 6 
13.Odmierzenie długości za pomocą metra – 2 
14.Wyrzynarka ręczna- cięcie po linii – 6 
15.Filcowanie igłami np. obrazki, pisanki itp. - 10 
16.Praca wg instrukcji czytanej – 6 
17.Ergoterapia np. koszenie trawnika, pielenie chodnika itp. – 10 
18.Prace narzędziami ręcznymi tj. młotek, śrubokręty, piłka ręczna – 34 
19.Prace porządkowe pracowni – 12 
20.Rebusy i łamigłówki – 21 
21.Prace naprawcze – 7  
22.Gry i zabawy stolikowe – 74 
23.Trening liczenia – 20 
24.Trening pisania – 20 
25.kuiz muzyczny – 1  
26.Kiermasze - 5 
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27.Seans filmowy w WTZ – 14 
28.Próby do występów – 10 
 
III) trening z zakresu arteterapii -(pobudzanie twórczości plastycznej i ceramicznej, odkrywanie  
i praca nad rozwojem uzdolnień plastycznych i innych-  
- pracownia ceramiczna (na podstawie dokumentów tej pracowni): 
1. Przypominanie zasad BHP i regulaminu pracowni - 11 
2. Mozaika – oklejanie skorupkami z jajek:  
  - doniczek – 3 
  - pudełek - 4 
3. Mozaika – oklejanie granulatem: 
   - słoików – 12 
   -obrazów z kwiatami – 7 
4.Decupage – motywy kwiatowe na pudełkach – 7 
5.Odlewy gipsowe – malowanie motywów: 
  - bożonarodzeniowych – 34 
  - wielkanocnych – 30 
  - ogólno tematycznych (kwiaty, zwierzęta) - 47 
6. Prace z gliną: 
  - świeczniki – 3 
  - wyklejanie misek – 12 
  - sowy – 3 
  - praca dowolna – 14 
7.Prace z masą lejną(2 uczestników): 
  - odlewy skarbonek – 9 
8.Malowanie słoików farbami do szkła: 
  - motyw odwzorowywany – 8 
  - tematyka dowolna – 14 
9.Malowanie odlewów z gliny – 8 
10.Praca z papierem: 
  - obrazki z kulek – 21 
  - drzewka – 2 
11.Łączenie technik: 
  - wybór motywu- malowanie farbami- wyklejanie elementów granulatem- papierem- 18 
12.Masa solna – wykonanie i malowanie: 
   - garbusy – 3 
   - aniołki – 2 
  - prace dowolne – 4 
13.Prace dekoracyjne: 
  - wianek z piór – 7 
  - oklejanie styropianowych jajek – 3 
  - pudełka oklejane bandażem – 2 
  - choinka z kawy – 3 
  - wianek z szyszek – 6 
  - wianek z buczyny – 3 
  - choinka z piór – 3 
  - kartki – 2 
14.Praca na kole garncarskim – 2 
15.Pogadanki wg potrzeb ( higiena osobista , korygowanie zachowań nieadekwatnych do sytuacji) 
16.Czynności porządkowe w pracowni i na terenie WTZ 
- pracownia plastyczna ze stanowiskiem informatycznym:(na podstawie sprawozdania terapeuty -
ilość bloków 
 1.Malowanie: 
   - kredkami ( np. serce, zima) - 63 
   - mazakami (np. kształty, klaun) – 36 
  - farbami (np. garbusy, lato) - 29 
 2.Papieroplastyka ( np. Mikołaj, jeż ) - 98 
 3.Obrazki wykonane techniką kulek z bibuły (np. królik, święta) - 74 
 4.Zajęcia z komputerem (np. przepisywanie tekstów, malowanie, wyszukiwanie informacji z internetu, gry 
sprawnościowe i logiczne, strony społecznościowe) - 188 
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5.Szkicownictwo (np. ananas, drzewo) - 15 
6.Prace przestrzenne (np. domy, zegar) – 21 
7.Prace wykonane techniką targanego papieru (np. jajka, gwiazdy) - 51 
8.Orgiami (np. kwiat, statek) - 17 
9.Zdobnictwo (np. choinki, kartki) -  6 
10.Prace okolicznościowe (np. walentynkowa, Dzień Matki, Babci) - 16 
11.Maski karnawałowe (np. kot, księżniczka) - 9 
12.Dekoracje z siana (np. choinki, wianki)- 14 
13.Malowanie na szkle (np. motyl) - 3 
14.Wykorzystywanie darów natury (np. wianek z żołędzi, kwiaty z liści) - 12 
15.Wyklejanie z makaronu (np. liście) - 3 
16.Cwiczenie : 
pisania, podpisu, odwzorowywania, przepisywanie tekstów, czytania, liczenia - 51 
17.Praca ze sznurkiem sizalowym (np. choinki, anioły) - 5 
18.Prace wykonane techniką kulek  z plasteliny ( np. kwiat, myszka) - 74 
19.Praca z pianką dekoracyjną (np. kwiat) - 2 
20.Technika woskowania –skrobania (np. sowa) - 1 
21.Kolaż (np. zwierzęta) - 1 
22.Wycinanie wg wzoru (np. kształty, serca) -5 
23.Girlandy (np. serca) -  2 
24.Praca z muszli (np. naszyjnik, kolczyki) - 2 
25.Witraże (np. dzwonek) - 2 
26.Mozaiki (np. słońce) - 3 
27.Prace trójwymiarowe (np. serce pudełko) - 3  
Ponadto prowadzono: 
IV)zajęcia z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych a także z zakresu zaradności 
osobistej i samodzielności: 
 tzw. wspólnego spędzania czasu (wspólne śniadania, degustacja potraw przygotowanych przez 
uczestników w prac. gospodarstwa domowego, wspólne świętowanie urodzin uczestników)                                                                                                                                                                  
- pobudzania i rozwijania procesów psychoruchowych 
(gry, zabawy ogólno-usprawniające, rozrywki intelektualne, ćwiczenia liczenia, podpisu, czytania i 
pisania, załatwienia spraw w urzędach i instytucjach)   
 
 W ramach rehabilitacji ruchowej w pracowni fizjoterapii (na podstawie sprawozdania 
fizjoterapeuty 
Ćwiczenia grupowe: 
Nordic Walking. Doskonalenie techniki chodu. Samodzielne przygotowanie kijków trekingowych. 
Ćwiczenia koordynacji (kształtowanie wydolności i wytrzymałości). Stretching - 23 
Ćwiczenia rzutno- chwytne - 8 
Aerobik- Stretching. Ćwiczenia kształtujące siłę mięśniową. Ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów 
gimnastycznych. Ćwiczenia przy muzyce - 5 
Wyjazd na basen - 7 
Jogging. Doskonalenie techniki biegowej i wytrzymałości - 8 
Terenowe zabawy biegowe - 4 
Atletyka terenowa ( dobór zabaw, ćwiczeń kształtujących wytrzymałość, szybkość - 3 
Hokej na Sali. Przypomnienie zasad w hokeja halowego. Doskonalenie umiejętności przyjęcia, 
podania krążka. Podział na grupy. Rozegranie meczu - 8 
Ogólnorozwojowe ćwiczenia siłowe ze współpartnerem. 3  
Zajęcia na stadionie. Ćwiczenia z elementami stretchingu-+ z wykorzystaniem piłki. Ćwiczenia w 
parach. Kształtowanie siły, wytrzymałości mięśniowej - 6 
Piłka nożna. Przypomnienie zasad gry zespołowej. Ćwiczenia ogólno usprawniające przygotowujące 
do gry. Rozegranie meczu. 5 
Koszykówka. Przedstawienie zasad gry zespołowej. Ćwiczenia oswajające z piłką koszykową. 
Doskonalenie kozłowania. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole - 4 
Tor przeszkód. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych, piłek 
lekarskich. Doskonalenie kozłowania - 8 
Doskonalenie techniki kozłowania ze zmiana kierunku i tempa. Slalom między pachołkami. 9 
Ćwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem balonu. Tor przeszkód z elementami 
współzawodnictwa - 3 
Muzykoterapia - 6 
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Zabawy i gry zręcznościowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych - 5 
Siatkówka. Dobór ćwiczeń kształtujących zwinność. Ćwiczenia ogólno usprawniające z 
wykorzystaniem piłki do siatkówki. Nauka serwowania sposobem górnym i dolnym -  4 
Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej w ćwiczeniach z piłką siatkową -3 
Stretching. Ćwiczenia wzmacniające siłę kkdd i kkgg, kształtujące wytrzymałość z wykorzystaniem 
piłek lekarskich - 7 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące postawę ciała oraz stymulację rozwoju układu ruchowego - 7 
Ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych wzmacniające siłę mięśniową - 8 
Zabawy i gry zręcznościowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych, prowadzące do rozwoju 
psychomotoryki ( szybkość, zwinność, orientacja) - 7  
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na szybkość. 4 
Ścieżki dydaktyczno- przyrodnicze - 6 
Ćwiczenia ogólno usprawniające na materacu z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych - 8 
Seans filmowy - 21 
Ćwiczenia indywidualne: 
M. M. 
Wykorzystanie warunków terenowych w doskonaleniu techniki chodu o kulach - 15 
Ćwiczenia ogólno kondycyjne w formie toru przeszkód- wzmacnianie kkgg i kkdd  ( nauka obrotu w 
przód , próba obrotu w tył) - 14  
Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych. Kształtowanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem 
piłki rehabilitacyjnej - 7 
Ćwiczenia na przyrządach kształtujące siłę poszczególnych grup mięśniowych - 9 
Ćwiczenia ogólno usprawniające na materacu z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych - 12  
Ćwiczenia ogólno usprawniające przy drabinkach. Ćwiczenia siłowe kkdd. - 7 
Metody P.N.F z wykorzystaniem piłek lekarskich (poprawa stabilności) - 6 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące siłę, wytrzymałość, koordynację ruchową, stabilizację z 
użyciem przyborów gimnastycznych (m.in. prowadzenie piłki między pachołkami) - 13 
Stretching. Ćwiczenia z asystą rehabilitanta - 5 
Doskonalenie techniki chodu o kulach z użyciem wysokich i niskich przeszkód - 7 
Kształtowanie wytrzymałości- tor przeszkód z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych - 6 
Ćwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem ławeczek rzymskich. Dobór odpowiedniego 
obciążenia dla kkdd i kkgg. Praca nad równowagą, stabilizacją i wytrzymałością - 7 
Ćwiczenia z oporem przy drabinkach na mięśnie odwodziciele i przywodziciele kkdd. 7 
Ćwiczenia manualne kkgg z użyciem przyborów gimnastycznych – 7 
B. S.  
Ćwiczenia indywidualne od września 2013 roku ze względu na szczególne potrzeby 
Ćwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. Tor przeszkód - 12 
Ćwiczenia czynne w obciążeniu kkgg - 7 
Nordic Walking. Doskonalenie techniki chodu. Samodzielne przygotowanie kiji trekingowych. 
Ćwiczenia koordynacji (kształtowanie wydolności i wytrzymałości). Stretching - 7 
Ćwiczenia z obciążeniem kkgg ( odwodzenie, przywodzenie, zgięcie, wyprost) - 6 
Ćwiczenia czynne kkdd na przyrządach - 12 
Jogging z wykorzystaniem obciążenia na kkgg i kkdd -6 
Ćwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem obciążenia na kkgg i kkdd- zajęcia w terenie - 8 
Ćwiczenia ogólno sprawniające z wykorzystaniem piłki fitness - 4 
Ćwiczenia czynne wspomagane kkgg w obciążeniu - 4 
Ćwiczenia ogólno usprawniające z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych. Tor przeszkód - 14 
Basen - 1 
Ćwiczenia grupowe ogólno usprawniające z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych – 10 
L. I.-  
Ćwiczenia indywidualne dostosowane do indywidualnej sprawności uczestniczki. 
Stretching - 12 
Ćwiczenia siłowe zwiększające wytrzymałość. Ćwiczenia dostosowane do ogólnej sprawności 
uczestniczki - 9 
Ćwiczenia koordynacji z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych -12 
Ćwiczenia ogólno usprawniające kształtujące siłę, wytrzymałość. 
Ćwiczenia w formie toru przeszkód - 8 
Ćwiczenia w terenie. Stretching. Doskonalenie techniki chodu w Nordic Walking - 8 
Basen - 2 
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnikom udzielane są również porady z zakresu zdrowia 
(rozmowy indywidualne-uczestnik prosi o rozmowę lub gdy wyniknie problem nt. higieny osobistej ), 
pomoc doraźna oraz prowadzona jest profilaktyka zdrowotna (pogadanki jako luźne rozmowy podczas 
zajęć popołudniowych, oraz w formie gazetki profilaktycznej znajdującej się na korytarzu).  
O każdym złym samopoczuciu informuje się telefonicznie rodziców lub opiekunów uczestników. 
 
W 2013 roku w WTZ prowadzone były również działania z zakresu: 
1) pomocy psychologicznej, konsultacji i terapii indywidualnej  
 2) indywidualnych konsultacji i doradztwa psychologicznego dla rodziców  
 3) zajęć grupowych: psychoedukacje, psychozabawy, zajęcia integracyjne 
 4) przeprowadzenie diagnoz psychologicznych uczestników i sporządzenie opinii psychologicznych    
dla innych instytucji zewnętrznych  
Realizacja zadań dot. uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem 
lokalnym i ponadlokalnym w roku 2013 wyglądała następująco: 
22.01.2013 Wyjazd na kulig Gospodarstwo Agroturystyczne Pietna 
23.01.2013 Wyjście do kina na film pt. „Renifer Niko ratuje brata” 
01.02.2013 Zabawa karnawałowa w Krapkowickim Domu Kultury” Karnawał Rodzinny ” 
12.02.2013 Zabawa walentynkowa w WTZ 
13.02.2013 Wyjście do kościoła – Środa Popielcowa 
22.02.2013 Wyjście do Krapkowickiego Domu Kultury „ Z talentem przez Świat” 
06.03.2013 Wyjazd na łyżwy do Opola  
21.03.2013 Przywitanie kalendarzowej wiosny- palenie Marzanny 
26.03.2013 Krapkowickie spotkanie z teatrem w Krapkowickim Domu Kultury 
27.03.2013 Udział w Jarmarku Wielkanocnym „Środa Żurowa” na zaproszenie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach 
16.04.2013 Lekcja pokazowa-Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w Krapkowicach 
20.04.2013 Wyjazd na „Dni Opola” 
24.04.2013 Zawody Sportowe. Trening Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w K-Koźlu 
29.04.2013 Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza (Cmentarz Żydowski- Krapkowice- Otmęt) 
30.04.2013 Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna „Uroczysko”. Spotkanie z Wielka Sosną. Wędrówka 
czerwonym szlakiem. 
09.05.2013 Ścieżka dydaktyczno- krajoznawcza- Gogolin. Zwiedzanie: Kościół Pod Wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ruiny wiatraku holenderskiego, kominy wapiennicze, Urząd miasta 
i Gminy, Policja, Straż Miejska 
10.05.2013 Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza (Otmęt- Uroczysko- Odrowąż- Otmęt) 
13.05.2013 Wizyta i udział w zajęciach uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 w Krapkowicach 
15.05.2013 Lekcja pokazowa- wyjście do Straży Pożarnej w Otmęcie 
15.05.2013 Zawody sportowe w piłce nożnej osób niepełnosprawnych w   K-Koźlu 
17.05.2013 Wyjazd  na Targi Turystyczne i do Groty Solnej w Opolu 
23.05.2013 Zawody sportowe w lekkoatletyce- Leśnica 
25.05.2013 „Dzień Opiekuna” w WTZ 
28.05.2013 Odbiór nagrody w konkursie p/ poż. ”Czujka czadu…” w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu 
10.06.2013 Udział w Imprezie Integracyjnej w PSP nr 2 w Gogolinie pod hasłem ”Podziel się 
uśmiechem” 
11.06.2013 Wyjazd do Teatru w Opolu na spektakl pt. ”Królowa Śniegu” 
13.06.2013 „Piknik w lesie” 
19.06.2013 Wycieczka rowerowa - Żywocie, Steblów 
20.06.2013 Wycieczka rowerowa – Gogolin - Kamień Śl. - Żwirownia 
21.06.2013 Wycieczka rowerowa do Karmienia Śląskiego 
29.06.2013 Udział w imprezie zorganizowanej przez Klub Samochodowy ”Garbusy” 
08.07.2013 Wycieczka rowerowa - Żywocice 
16 – 17.07.2013 Dwudniowa wycieczka ”makulaturowa” na Biskupią Kopę 
23.07.2013  Jednodniowa wycieczka do Krakowa i Dobczyc 
24.07.2013 „Piknik w parku” 
25.07.2013 Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza (Otmęt- Uroczysko- Odrowąż- Otmęt) 
02.09.2013 Zabawa taneczna w WTZ 
19 -20.09.2013 Udział w zawodach sportowych w Czechach – Fridek Mistek 
26.09.2013 Wojewódzkie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking 
04.10.2013 Zabawa taneczna z okazji Dnia Chłopaka 
08.10.2013 Wycieczka do Gliwic do Palmiarni Miejskiej 
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14.10.2013 Zabawa taneczna z okazji Dnia Nauczyciela 
22.10.2013 Zwiedzanie Śluzy w Krapkowicach, grillowanie na terenie Śluzy 
28.11.2013 Wyjście do Krapkowickiego Domu Kultury na przedstawienie pt. „Światełko” 
29.11.2013 Zabawa Andrzejkowa 
03.12.2013 Udział w „Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych” na zaproszenie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach 
06.12.2013 Wyjście do Krapkowickiego Domu Kultury do kina na film pt. ”Ratujmy Mikołaja’ 
07.12.2013 „Dzień Otwartych Drzwi w WTZ” 
16.12.2013 Wyjście  do Krapkowickiego Domu Kultury do kina na film pt. „Kraina lodu” 
18.12.2013 Wigilia w WTZ 
19-20.12.2013 Udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym na zaproszenie UMiG w Krapkowicach 
30.12.2013 Zabawa Sylwestrowa 
 

W  Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest:  
 13 pracowników w tym:  
8 pracowników pionu terapeutycznego: 
  4 starszych terapeutów na 1/1 etatu, 

              1 terapeuta na 1/1 etatu 
              1 starszy instruktor terapii zajęciowej 
              1 fizjoterapeuta na 1/1 etatu,  
                 1 psycholog na ¼ etatu) 

3 pracowników administracji:  
       kierownik na 1/1 etatu,  
       główny księgowy na 3/4 etatu   
       referent  ds. adm.-kadrowych na 5/8 etatu 
2 pracowników obsługi  
       kierowca na 1/1 etatu  
       sprzątaczka  na 1/4 etatu) 
 

Kierownik jednostki zatrudniony jest na zasadzie powołania, z pozostałymi pracownikami zawarta 
została umowa o pracę. 9 zatrudnionych ma wykształcenie wyższe, 4 zatrudnionych ma wykształcenie 
średnie .  
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2013 r. otrzymał na swoją działalność środki 
finansowe z Gminy  Krapkowice które zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym 
wydatków budżetowych na 2013 r.na kwotę  109.370,16 zł.  
 

Informacja o wydatkowanych środkach finansowych przekazanych  
           przez Gminę Krapkowice na działalność Warsztatu Terapii  

Zajęciowej w Krapkowicach 
od   01.01. 2013 r. do  31.12.2013 r. 

 
 § 4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  71.186,00 
 § 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      4.864,00 
 § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        13.704,00 
 § 4120  Składki na Fundusz Pracy                                                                           1.864,00 
 § 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                                13.386,63 
 § 4270  Zakup usług remontowych                                                2.592,28 
 § 4300  Zakup usług pozostałych            1.773,25 
         ----------------------------------                                                                                                                                                      
                                                                                                      Razem              109.370,16 zł 

 
 Warsztat Terapii Zajęciowej nadal użytkuje samochód Volkswagen Transporter, który jest 
własnością Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i został przekazany na podstawie Zarządzenia 
Burmistrza nr 572/2006 z dnia 24.11.2006r , celem dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do 
Warsztatu, ze wskazaniem na ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem, przeglądami oraz 
eksploatacją a ogólne koszty z tym związane to 33.836,28 zł, w tym: kwotę 21.320,00 zł. 
sfinansowano ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego,  kwotę w wysokości 10.000,00 zł 
sfinansowano ze środków PFRON, natomiast kwota 2.516,28 zł sfinansowano za środków 
budżetowych Gminy Krapkowice. 
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                        Informacja o dochodach przekazanych do Gminy Krapkowice przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

od   01.01. 2013 r.  do  31.12.2013 r 
 § 0920 Pozostałe odsetki              27,86  
                -  kapitalizacja odsetek za rok 2010               27,86 
 § 0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej                 6.402,00 
    - dobrowolna składka uczestnika                     5.402,00 
                - darowizna firmy SENTREX z Gogolina                    1.000,00 
 § 0970 Wpływ z różnych dochodów                    1.357,00 
                - wpływ z kiermaszy                      1.282,00 
                - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego                                  75,00 

--------------------------            
Razem              7.786,86 zł 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2013 r. otrzymał również na swoją 

działalność środki finansowe z Powiatu Krapkowickiego.  

 Zgodnie z załącznikiem do Aneksu Nr 1 z dnia 13.12.2013 r. do  umowy Nr 1/WTZ/2013 z 
dnia 06 lutego 2013 r. środki finansowe w kwocie 49.320,00 zł. zostały wydatkowane następująco : 
Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu związana realizacją programu  
rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ                           21.320,00  
    1) zakup paliwa           18.656,45  
    2) zakup oleju silnikowego, dywaników podłogowych, pokrowców 
    oraz wycieraczek do sam.służb., śr.do klimatyzacji, śr.do czyszczenia                 1.415,92  
    3) naprawa rolek, prowadnic i zamka drzwi bocznych w sam. 
    służbowym oraz wymiana lampy oświetleniowej tablicy rejestr.                 1.247,63 
 Wycieczki dla uczestników                      3.000,00 
    1) koszt transportu oraz bilety wstępu na przedstawienie „Królowa 

Śniegu’’- teatr w Opolu (11.06.2013)                                                         905,00  
2) koszt przejazdu podczas wycieczki Kraków-Dobczyce(23.07.2013)     1.650,00  
3) koszt biletów wstępu na seanse filmowe w kinie w Krapkowicach 
-„Ratujmy Mikołaja” (06.12.2013)-część zapł.           205,00  
-„Kraina lodu” (16.12.2013)                         240,00  

Koszty materiałów do terapii zajęciowej                  10.000,00  
- Pracownia plastyczno – informatyczna                                           1.500,00 
 zakupione zostały m.in.: bloki, bibuła, brystol, filc, ozdoby z brokatem, cekiny, juta, druciki, 
kredki, koraliki, kółka, kulki drewniane i styropianowe, magnesy, farby, nożyczki, klej oraz jaja 
styropianowe, gąski, kurczaczki jako ozdoby do wykonania prac wielkanocnych jak również kule i 
stożki styropianowe, wstążki, dzwonki, woreczki do wykonania prac bożonarodzeniowych  - artykuły 
zostały zakupione do bezpośredniego zużycia podczas terapii zajęciowej. 
  - Pracownia techniczna                                             1.500,00  
 zakupione zostały m.in.: emalia, spray bezbarwny, rozcieńczalnik, ołówki, temperówka, 
pędzelki, pędzle, nożyczki, sklejka, klej, papier ścierny, papier  wizytówkowy,bloki, kredki, bibuła, kule 
styropianowe, juta, taśma ozdobna oraz art. dekoracyjne do wykończenia prac tematycznych 
wykonanych w pracowni technicznej – materiały zostały zakupione do bezpośredniego zużycia 
podczas terapii zajęciowej. 
- Pracownia krawiecka                                                     1.500,00 
zakupione zostały m.in.: tkaniny, organza, taśmy, rafia, wstążki, perełki, koraliki, drut, łyko, zatrzaski, 
tamborek, agrafki, poduszki do nauki obszywania , wzory i wykroje do nauki odczytywania i 
przerysowywania wzorów na materiał, pigment i ozdoby do wykończenia prac, jak również pędzle do 
malowania na tkaninie – materiały zostały zakupione do bezpośredniego zużycia podczas terapii 
zajęciowej. 
- Pracownia ceramiczna                         1.500,00  
           zakupione zostały m.in.: masa papierowa, folia aluminiowa, farby, dziurkacze ozdobne, 
plastelina, stożek i kule styropianowy oraz donice do oklejania, akryl, pędzle, wstążki, szpilki, jak 
również brokat, konfetti i ozdoby do wykończenia prac  – materiały zostały zakupione do 
bezpośredniego zużycia podczas terapii zajęciowej. 
- Pracownia haftu i tkactwa                   1.500,00  
 zakupione zostały m.in.: kordonki, zatrzaski, szydełka, tamborek, koronki, wstążki, bibuła, 
ozdoby papierowe i pióra do uzupełniania prac, filc, juta, kalka, klej, naklejki do wykończenia prac, 
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doniczki do wykonania stroików świątecznych oraz pistolet i klej do pistoletu służący do klejenia na 
gorąco– materiały zostały zakupione do bezpośredniego zużycia podczas terapii zajęciowej. 
- Pracownia gospodarstwa domowego                                       2.500,00  
 zakupione zostały: artykuły żywnościowe przeznaczone do codziennej terapii w pracowni 
Środki finansowe związane z tzw. ”treningiem ekonomicznym”               13.785,00  
 W ramach treningu ekonomicznego, uczestnicy nabywali umiejętność planowania  
oraz wydatkowania pieniędzy na potrzeby własne i trening komunikacyjny. 
Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego dodatkowe  
wyposażenie             1.215,00 
Zakupiono wyposażenie niezbędne do terapii w pracowniach WTZ : 
- wkrętarka (pracownia techniczna)             235,00 
- deski do prasowania (pracownia krawiecka i prac. haftu)          220,00 
- krzesła (pracownia plastyczna ze stanowiskami informatycznymi)                    285,00 
Zakupiono również sprzęt do prawidłowej terapii ruchowej uczestników WTZ: 
- piłki gimnastyczne (sala fizjoterapii)                        475,00 

                                   Roczne rozliczenie kosztów działalności WTZ za 2013 r.  
Środki PFRON 

 

L.p Pozycje preliminarza Preliminarz 
kosztów na 

2013r. 

Wydatkowano 
środki  od 

początku  roku             
do 31-12-2013r. 

I Wynagrodzenie  pracowników  Warsztatu,            
dodatkowe wynagrodzenie roczne , oraz należne od 
pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki 
na Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS 

          375.00,00  375.000,00  

w tym: 

- wynagrodzenie pracowników wg umowy o pracę  286.084,61  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne    20.083,82  

- należne od pracodawcy składki społeczne i F.Pracy    56.780,11  

- odpisy na ZFŚŚ    12.051,46  

II Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i 
niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu  

    44.251,89          44.251,89  

III Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, 
związane z realizacją programu rehabilitacyjnego 
i niezbędną obsługą działalności Warsztatu  

       10.000,00  10.000,00  

IV Szkolenia pracowników Warsztatu  
związanych z działalnością Warsztatu:     1.231,20  1.231,20  

V Ubezpieczenie uczestników  1.210,32  1.210,32  

VI Ubezpieczenie mienia Warsztatu  

1.837,00  

 

      1.837,00  

VII Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu  2.000,00  2.000,00  

VIII Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach,  
w tym w pracowni gospodarstwa domowego          4.000,00        4.000,00  

IX Środki finansowe związane z tzw „treningiem 
ekonomicznym”  1.500,00  1.500,00  

X Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu 
lub jego dodatkowe wyposażenie  

 

             
2.849,59                                         2.849,59  

 

RAZEM: 443 880,00  443 880,00  
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Informacja o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych wg poszczególnych pozycji 
preliminarza: 
 I. Wynagrodzenie pracowników Warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
oraz należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, składki na  
Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS           375.000,00                                                                                                                                  
Wynagrodzenia pracowników na podstawie umów o pracę                       286.084,61 
Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                    52.957,60  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         20.083,82 
Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                             3.822,51   
Odpisy na ZFŚS                                                                                                                      12.051,46  
 
II. Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z            44.251,89  
funkcjonowaniem Warsztatu -                                                                                                                
  
1) telefon, Internet                                                                                                       2.883,07   
2) energia elektryczna                       5.885,56     
3) zużycie wody i ścieki                                                                                                            1.341,53      
4) wywóz  nieczystości                                                                                                                465,14 
5) ogrzewanie                                                                                                              18.095,41  
6) usługi konserwacyjne, przeglądy, aktualizacja oprogramowania, usł.pocztowe,  
    umowy  zlecenia                                      9.507,05 
7) ekwiwalent za odzież                                                                                                              994,79 
8) prenumerata, zakup znaczków i materiałów biurowych, tusz                               3.403,56 
9) śr. czystości, I pomocy, ręczniki papierowe, mater. do podłączenia internetu                     1.638,78 
10) materiały dla uczestników: zeszyty                 37,00 
 
III. Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją  
programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności  
Warsztatu -                                             10.000,00  
 
 1) zakup  paliwa                                                                                                                       2.416,28 
 2) obowiązkowe ubezpieczenie OC,AC,                                                                                  2.641,00 
 3) mat., części  zamienne, środki  pielęgnacyjne, opony                                                         2.816,68 
 4) obowiązkowe przeglądy i napraw            2.126,04                                           

 Dowozi się uczestników z 4 gmin Powiatu Krapkowickiego.  

IV. Szkolenia pracowników Warsztatu związanych                                                                                           
z działalnością Warsztatu :                                                                                                     1.231,20  
 
Pracownicy WTZ w 2013 r. brali udział w szkoleniach : 
-„Seksualność osób niepełnosprawnych”               339,00 
-„Bezpieczeństwo Informacji”         200,00 
-„Szkolenie BHP kadry kierowniczej”        300,00 
Koszty delegacji służbowych związanych ze szkoleniami i wyjazdami             392,20 
 
V. Ubezpieczenie  uczestników                                                                                              1.210,32  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 30 uczestników WTZ zostało 
zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A. na podstawie Polisy Seria TPP Nr  22868415 z 
dnia 22.03.2013 r. 

VI. Ubezpieczenie mienia  Warsztatu                                                                                     1.837,00 
Kompleksowe ubezpieczenie PZU DORADCA zawierające ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
żywiołów, od kradzieży z  włamaniem i rabunku ,ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 

szklanych  od stłuczenia, od odpowiedzialności  cywilnej - Polisa  Seria  TPP  Nr  24540251 z dnia 
28.05.2013 r.  oraz Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przetwarzania danych oraz sprzęt biurowy- 
Polisa Seria TPP Nr 24540250 z dnia 28.05.2013 r.                                                              
Ubezpieczenia zostały zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.  

VII. Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu                                                  2.000,00  
23.07.2013 – Kraków-Dobczyce: 
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- usł. przewodnickie                 280,00 
- usł. gastronomiczna                 556,80 
- bilety wstępu                  312,00 
08.10.2013 – Palmiarnia w Gliwicach: 
- bilety wstępu                                                       50,00 
- usł.przewodnicka                                     122,50 
- koszt przejazdu                  600,20 
04.12.2013 – wstęp na basen                  43,50 
06.12.2013 – wyjście do kina : 
- bilety wstępu na film „Ratujmy Mikołaja” ( część zapł.)               35,00
         
VIII. Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach,  
 w tym w pracowni gospodarstwa domowego                                                                    4.000,00 
1) pracownia plastyczna (nożyczki, plastelina, koraliki, naklejki, wstążki, brystol dziurkacze, 
    klej, farby, bibuła, karton)                 500,00  
2) pracownia techniczna (juta, styropian, ołówki, kule styropianowe, wstążki, drut, wałki 
    drewniane, wiertła, piłki metalowe)                        500,00                        
3) pracownia krawiecka (tkaniny, wstążki, koraliki, rafia, doniczki jako podstawki, masa 
    papierowa, dziurkacze)                                                    500,00 
4) pracownia ceramiczna (wstążki, piórka, jajka ozdobne do prac dekorac., serwetki, gips 
    Pędzle, drucik, cekiny, flizelina, juta,deko lak)               500,00 
5) pracownia haftu i tkactwa (tkanina, włóczki różnego rodzaju, taśma ozdobna, brokat, 
    w sprayu, rafia, pianka florystyczna, anyż do dekoracji prac)             500,00 
6) pracownia gospodarstwa domowego                                                                                    1.500,00 
                                  
IX. Środki finansowe związane z tzw.  „treningiem ekonomicznym”                               1.500,00  

Trening ekonomiczny jest jedną z form terapii tzn nauki zaradności osobistej uczestników WTZ 
polegającej na planowaniu i wydatkowaniu otrzymanych środków finansowych poprzez dokonywanie 
zakupów np. środków higienicznych, artykułów spożywczych, drobnej odzieży itp. pod nadzorem 
terapeuty ,który prowadzi zeszyt w którym są odnotowywane  wydatki.   

Kwota przyznana uczestnikowi w danym miesiącu jest kwotą brutto, pomniejszaną zgodnie z 
Regulaminem Przyznawania i  Wydatkowania  Środków Finansowych  na tzw. Trening Ekonomiczny 
tj. nieobecności na zajęciach np. z powodu choroby, braku dowozu ,sprawami osobistymi, wdrażaniem 
w rynek pracy.  

Środki finansowe na tzw. „Trening ekonomiczny” ustalane są zgodnie z §12.1 i 2 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej tj  na podstawie Decyzji Rady Programowej WTZ.  

W 2013 r. wysokość środków finansowych na tzw. „Trening ekonomiczny” na jednego uczestnika 
wynosiła od stycznia do grudnia – 50,00 zł. brutto ,  

Kwota 1.500,00 zł ujęta w Preliminarzu PFRON to  część  kwoty wyliczonej wg algorytmu ( 50,00 zł x 
30 uczestników x 11 m-cy) i pomniejszonej o nieobecności uczestników wg w/w regulaminu. 

Pozostała część sfinansowana została ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego. 
 
X. Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego 
    dodatkowe wyposażenie             2.849,59  
Zakupiono wyposażenie: 
- licencje antywirusowe NOD 32 (ochrona systemów WTZ)           747,16 
- telefon  NOKIA (tel. służbowy dla kierowcy WTZ)                6,15 
- router do odbioru Internetu w WTZ                61,38 
- zestaw wypalarek (pracownia techniczna)             104,97 
- roleta okienna (świetlica dla uczestników WTZ)            128,50 
- dozowniki na mydło (toalety uczestników WTZ)            174,00 
- krzesła (administracja)               500,00 
-regał (pracownia plastyczna)               177,43 
- szafa i komoda  (pracownia haftu i tkactwa)             950,00  
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WYNIKI  DZIAŁAŃ  NADZORCZYCH – KONTROLNYCH  OBCYCH I  WŁASNYCH 

 W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez:  
 I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w dniach 25 – 27 czerwca 2013roku. 
Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było zbadanie dokumentacji za 2012r. w zakresie: 
1)Prawidłowości prowadzonej dokumentacji przez Warsztat 
2)Prawidłowości realizacji przez Warsztat terapii na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji 
3)Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu 
4)Prawidłowości wykorzystania środków PFRON 
 
 Postępowanie sprawdzające nie wykazało uchybień i nieprawidłowości w prowadzonej rehabilitacji 
zawodowej i społecznej warsztatu. 
Trzydniowa kontrola warsztatu potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków przekazywanych 
przez Powiat na działalność w 2012roku. 
 
II. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniu 26 listopada 2013 roku. 
Przedmiotem kontroli problemowej był stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. 
 
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach utrzymywany jest zgodnie z wymaganiami określonymi  
w przepisach techniczno-budowlanych i spełnia wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciw pożarowej. 
. 
III.W ramach kontroli wewnętrznych: 

17.07.2013r. i 24.07.2013r. -  
Kontrola przelewów  w systemie elektronicznym wykonanych przez pracownika zastępującego 
gł.księgowego 
Od 28.06.2013r. i 31.12.2013r. – 
Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczych. 
20.11.2013r.,21.11.2013r.,02.12.2013r.,08.12.2013r. – Ocena i samoocena pracowników pionu 
terapeutycznego. 
Od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. –Bieżąca kontrola nad prawidłowością wypisywania kart drogowych i 
comiesięcznego zużycia paliwa oraz inwentaryzacja paliwa 
Od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. –Bieżąca kontrola nad wydatkami finansowymi(sprawdzanie pod 
względem formalno-rachunkowymi merytorycznym)przygotowania przelewów elektronicznych 
wynagrodzenia ,do ZUS,US 
Od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. –Bieżąca kontrola dokumentacji uczestników 
27.12.2013r.Ocena prawidłowości naliczenia i wypłacenia środków finansowych na tzw.trening 
ekonomiczny dla uczestników WTZ 
31.12.2013r. Ocena prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa na koniec roku 
budżetowego  
 Jak co roku na wniosek Warsztatu Terapii Zajęciowej dokonano przeglądów i badań: 
-pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, 
-sprawności  technicznej  instalacji  hydrantowej, 
-przegląd i czynności konserwacyjno-rewizyjnym gaśnic. 
 
WNIOSKI KOŃCOWE I ROKOWANIA 

 W okresie sprawozdawczym nie występowały problemy pod względem realizacji zadań statutowych i 
płynności finansowej. 
 

Krapkowice 24.03.2014r. 

 

    Gł. księgowy                                                                                                      Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                      Warsztatu Terapii Zajęciowej 
   Edyta Szołtysik                                                                                               Mirosława Haraf  
 


