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      Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej 
I wykorzystania środków finansowych · 

 Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Krapkowicach 

                                                                      za rok  2015 
 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach prowadzi działalność od 
01.02. 2001 Roku na podstawie Uchwały Nr XXII /360/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 
grudnia 2000r.              
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 – 5 osób, 
upośledzenie  umysłowe w stopniu znacznym – 5 osób, 
choroby  psychiczne - 5 osób, 
niepełnosprawność sprzężona – 15 osób w tym: 
- upośledzenie umysłowe i epilepsja: 2 osoby 
- upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne i epilepsja: 1osoba 
- choroby psychiczne i upośledzenie narządu ruchu: 1 osoba 
- upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne: 2 osoba 
- choroby psychiczne i epilepsja: 1osoba 
- upośledzenie umysłowe i choroby neurologiczne: 1osoba 
- upośledzenie psychiczne i choroby neurologiczne: 1 osoba 
- upośledzenie umysłowe i zaburzenia mowy: 1 osoba 
- upośledzenie umysłowe, endokrynologiczne, metaboliczne: 3osoby 
-całościowe zaburzenia rozwojowe: 2osoby 
Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia: 
znaczny stopień niepełnosprawności – 15 osób, 
umiarkowany stopień niepełnosprawności – 15 osób 
Warsztat Terapii Zajęciowej realizował w 2015r. 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 6 osób 
- Żywocice 1 osoba 
- Rogów Opolski 1 osoba 
- Dąbrówka G. 1 osoba 
2) Gmina Zdzieszowice 6 osób: 
- Zdzieszowice 3 osób 
- Rozwadze 1 osoba 
-Żyrowa 2 osoba 
3) Gmina Strzeleczki 2 osoby: 
- Strzeleczki 2 osoby 
4) Gmina Gogolin 5 osób: 
- Gogolin3 osoby 
-Górażdże 2 osoby 
5) Gmina Walce 3 osoby: 
- Brożec 2 osoby 
- Dobieszowice 1 osoba 
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19 uczestników dowożonych było Busem- Volkswagen Transporter, będącego własnością Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach, który został przekazany w użytkowanie WTZ na podstawie 
Zarządzenia 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 5 osób z Gminy Gogolin dowożone jest środkiem transportu tejże Gminy. 
Zajęcia dla uczestników WTZ prowadzone są w 5 osobowych grupach w 6 pracowniach. 
Średnio czas trwania zajęć w poszczególnych pracowniach wynosił 30 godzin tygodniowo, gdzie 
realizowano tematykę bezpośrednio związaną z daną pracownią w ramach treningów: 
1) Trening umiejętności życia codziennego i prowadzenia gospodarstwa domowego:                        
    - BHP – zapoznanie i przypominanie zasad BHP  
    - Trening kulinarny  
    -Planowanie i dokonywanie zakupów materiałów do terapii  
   - Nauka pracy narzędziami prostymi 
   - Prace z wykorzystaniem sprzętu AGD 
   - Dyżury sprzątania 
- pozostałe pracownie: 
 1.Planowanie i wydatkowanie środków finansowych na tzw. trening ekonomiczny 
2.Przygotowanie posiłku(śniadanie), parzenie kawy, herbaty – codziennie 
2) Trening umiejętności praktycznych i zawodowych: 
- pracownia krawiecka (na podstawie sprawozdania terapeuty) np.:  
 I. Zapoznanie z regulaminem pracowni oraz zasad BHP – 11 (tzn. pierwszego dnia miesiąca  
    oraz wg potrzeb 
II. Czynności: 
 1.Wybór pracy, przegląd książek, gazet  
 2.Odrysowanie motywu na tkaninę (odbicie przez kalkę)  
 3.Haft – obrazki, elementy, motywy w pracach łączonych  
 4.Malowanie na tkaninie  
 5.Wykrój – elementów w zabawkarstwie, elementów do aplikacji  
 6.Szycie ręczne (łączenie brzegów tkaniny)  
 7.Obszywanie elementów malowanych (kontury)  
 8.Szycie maszynowe z zastosowaniem różnych ściegów  
 9.Wypełnianie elementów watą, gąbką  
10.Szycie aplikacji (obrazy, woreczki, poduszki)  
11.Przyszywanie nitki żyłką (ozdabianie)  
12.Prace wykończeniowe  
13.Formy z papieru  
14.Ścieg dziergany  
15.Przyszywanie guzików  
16.Prace z pomponów  
17.Malowanie butelek  
18.Prace z koralikami i cekinami  
19.Zszycie otworów  
20.Praca wg schematu  
21.Przyszywanie zatrzasków do poduszek  
22.Aplikacje podmalowywane  
23.Ścieg przeplatany  
24.Aplikacja przestrzenna  
25.Prace wg instrukcji  
26.Prace własne z papieru  
27.Wazony z puszek  
28.Technika warstwowa  
29.Ramki z tektury (malowanie, wykrój)  
30.Aplikacja reliefowa  
31.Malowidło włóczką  
32.Aplikacja pasmanteryjna  
33.Kolorowanie  
34.Malowanie palcami  
35.Rzeczy użytkowe(siatka, torebka, fartuszek itp.)  
36.Praca wg szablonów  
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37.Gipsowanie podstaw choinek  
37.Świeczniki – słoiki  
38.Pakowanie prezentów  
39.Prace porządkowe na pracowni: - zamiatanie, mycie podłogi  
40.Prasowanie  
- pracownia haftu i tkactwa np.(na podstawie sprawozdania terapeuty): 
1. Przedstawienie regulaminu pracowni oraz zasad BHP 
2. Planowanie pracy, omówienie technik wykonania, przydatności materiałów, wybór wzorów 
zapoznanie z literaturą tematyczną 
3.Odwzorowywanie przy pomocy kalki technicznej 
4.Nauka wyszywania 
5.Elementy tkactwa 
6. Elementy rękodzieła 
7.Robótki ręczne 
8.Techniki łączone 
9.Dekorowanie, ozdabianie prac  
10.Wykonanie kartek okolicznościowych, zaproszeń 
11.Przygotowanie prac na kiermasz 
12.Prowadzenie kroniki WTZ 
13.Zajęcia popołudniowe: 
14.Porządkowanie pracowni 
15.Prace porządkowe na terenie WTZ  
16.Seanse filmowe  
17.Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze  
- pracownia prac technicznych(na podstawie sprawozdania terapeuty): 
 1. Przypomnienie oraz przestrzeganie zasad BHP oraz regulaminu pracowni  
 2. Nauka obsługi wyrzynarki do styropianu  
 3.Malowanie prac styropianowych  
 4.Szlifowanie elementów drewnianych  
 5.Malowanie elementów drewnianych  
 5.Mozaika ze szkła  
 6.Pirografia  
 7.Praca na wyrzynarce stołowej  
 8.Praca z wyrzynarką ręczną  
 9.Praca z użyciem młotka  
10.Praca z wiertarką  
11.Nauka postarzania prac drewnianych  
12.Cięcie piłą ręczną 
13.Prace na terenie WTZ 
14. Frezarka – zapoznanie się z możliwościami, jakie daje narzędzie  
15.Prace porządkowe  
16.Obraz na sklejce 
17.Obraz przestrzenny  
18.Praca wg instrukcji czytanej  
19.Realizacja pomysłów własnych  
20.Nauka wykonania torebek z papieru  
21. Trening pisania  
22. Trening liczenia  
23.Łączenie elementów za pomocą gwoździ  
24.Łączenie elementów za pomocą kleju  
25.Zdobienie butelki – wykonanie wazonu  
26.Nauka wykonania gwiazdy z kory  
27.Wyklejanki  
28.Wykreślanki, rebusy, krzyżówki, zagadki  
29.Gry i zabawy  
30.Kolorowanki  
3.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  
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2. Malowanie odlewów gipsowych   
3.Odwzorowywanie motywu i malowanie na surówce  
4. Screebooking  
5.Praca z gliną  
6.Praca z masą papierową  
7.Malownie drewnianego pudełka 
8.Oklejanie styropianowego jajka kordonkiem  
9. Mozaika na pudełku  
10.Decoupage  
11. Wianek z piór  
12. Odlewy z gliny  
13.Obrazek z kolorowego papieru  
14.Malowanie butelek, słoików  
15.Praca z masą solną  
16.Ciastolina  
17.Ozdabianie sznurkiem  
18.Magnesy z modeliny  
19.Kula z szyszek  
20.Chionka z szyszek  
21.Wianek z szyszek  
22.Obrazki do wydrapywania  
23.Śnieżne kule  
24.Odmalowywnie liści  
25.Pogadanki wg potrzeb (higiena, zachowanie) 
26.Czynnośc porządkowe w pracowni i na terenie WTZ 
- pracownia plastyczna ze stanowiskiem informatycznym: (na podstawie sprawozdania terapeuty-
ilość bloków 
1.Malowanie, szkicowanie: 
 - kredkami, ołówkiem, mazakami, farbami  
2.Papieroplastyka   
3.Obrazki wykonane techniką kulek z bibuły  
4.Zajęcia z komputerem  
5.Prace przestrzenne  
6.Prace wykonane techniką targanego papieru  
7.Praca z masą plastyczną    
8.Zdobnictwo        
9.Prace okolicznościowe  
10.Dekoracje z siana  
10.Malowanie na szkle     
11.Wykorzystywanie darów natury  
12.Wyklejanie z makaronu  
13.Ćwiczenie: pisania, podpisu, odwzorowywania, przepisywanie tekstów, czytania, liczenia  
14.Praca ze sznurkiem sizalowym  
15.Prace wykonane techniką kulek z plasteliny   
16.Praca z pianką dekoracyjną  
17.Lampiony               
18.Wycinanie wg wzoru  
19.Girlandy  
20.Witraże   
21.Mozaiki  
22.Prace trójwymiarowe  
23.Wyklejanie patyczkami  
24.Zwijanie papieru  
25.Szycie po wzorze  
26.Segregacja, układanie patyczków, tworzenie wzorów  
 Ponadto prowadzono: 
- zajęcia z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych 
 tzw. wspólnego spędzania czasu (wspólne śniadania, degustacja potraw przygotowanych przez 
uczestników w prac. gospodarstwa domowego, wspólne świętowanie urodzin uczestników)                  
a także z zakresu zaradności osobistej i samodzielności w tym:  
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- załatwienia spraw w urzędach i instytucjach np.: 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach:                                                                                                                                          
U M i G w Krapkowicach                                                                                                                                                  
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach                                                                                                                                                                                  
Poczta                                          
Apteka 
Bank 
Sklepy  
Cukiernia - Lodziarnia 
Kościół 
Biuro Podróży 
Zakład Fotograficzny 
ELDOM 
RTV  
ZOZ  
Kantor wymiany walut  
 W ramach rehabilitacji ruchowej w pracowni fizjoterapii (na podstawie sprawozdań 
fizjoterapeuty)  
W ramach rehabilitacji ruchowej prowadzono zajęcia z zakresu: 
1.Ćwiczenia oddechowe wykonywane na bieżąco, każdego dnia 
2. Nordic Walking. Doskonalenie techniki chodu. Przypomnienie i nauka zasad prawidłowego chodu z 
kijami  
3.Ćwiczenia grupowe ogólno- usprawniające z wykorzystaniem piłek do fitness. Ćwiczenia 
wzmacniające górne i dolne partie ciała  
4.Hokej na sali – stretching. Przypomnienie zasad panujących w grze – rozegranie meczu  
5.Ćwiczenia ogólno- usprawniające z wykorzystaniem przyrządów, przyborów gimnastycznych. 
   Wzmacnianie siły mięśniowej Kkgg i Kkdd  
6.Body bal – gimnastyka z piłką 
7.Zabawy w terenie. Zabawy szybkościowe. Stretching. 
8.Jogging – praca nad wytrzymałością, szybkością. Doskonalenie techniki biegowej  
9Zajęcia w terenie. Siłownia na wolnym powietrzu  
10.Gry zespołowe – siatkówka. Rozgrzewka. Ćwiczenia ogólno- usprawniające.  
Doskonalenie techniki odbicia sposobem górnym i dolnym. 
11.Koszykówka.Przypomnienie zasad panujących w grze. Rozgrzewka. Rozegranie koszykówki  
12.Muzykoterapia(relaksacja)  
13.Seanse filmowe  
14.Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze  
15.Ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej  
16.Trening stacyjny na przyrządach na Sali gimnastycznej  
17.Zajęcia ogólnorozwojowe na materacach  
18.Trening piłkarski na Hali Sportowej w Otmęcie      
19.Gry i zabawy zręcznościowe  
20. Zajęcia pływackie na basenie „Delfin” 
21.Zajęcia na otwartym basenie w Otmęcie 
22.Zajęcia na siłowni na świeżym powietrzu  
23.Zajęcia lekkoatletyczne na Stadionie w Otmęcie  
24 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna  
25.Trening Nordic-Walking  
26.Nauka gry w karty 
29.Nauka gry w golfa na polu golfowym w Krapkowicach  
30.Zajęcia z piłkami na Sali gimnastycznej doskonalące 
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 prowadzono profilaktykę zdrowotna (pogadanki, jako luźne rozmowy podczas 
zajęć popołudniowych, oraz w formie gazetki profilaktycznej znajdującej się na korytarzu).  
O każdym złym samopoczuciu informowano telefonicznie rodziców lub opiekunów uczestników. 
W roku 2015 w ramach pracy psychologa prowadzono następujące działania (na podstawie 
sprawozdania): 
1.Pomoc psychologiczna, konsultacje i terapia indywidualna udzielona uczestnikom WTZ  
2.Indywidualne konsultacje i doradztwo psychologiczne dla rodziców  
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3.Zajęcia grupowe, psychoedukacje, psychozabawy, zajęcia integracyjne  
4.Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej uczestników i sporządzenie opinii psychologicznych dla 
innych instytucji zewnętrznych 
5.Uczestnictwo w zebraniach Rady Programowej  
6.Zastępstwa w innych pracowniach  
7.Konsultacje z opiekunami grup, realizowane na bieżąco w trakcie codziennej pracy 
8.Trening relaksacyjny i trening społeczny  
9.Trening ekonomiczny 
10.Zajęcia sportowo- edukacyjne  
11.Obserwacja zachowań uczestników podczas pracy w poszczególnych pracowniach  
12.Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczestnikami  
13.Zajęcia biblioteczne 
14.Zaangażowanie uczestników do przedstawień teatralnych- Czerwony Kapturek i Jasełka 
15.Udział w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
16.Udział w organizowanym przez WTZ Dniu Otwartych Drzwi połączonych z kiermaszem 
świątecznym oraz w Dniu Opiekuna 
17.Pomoc w organizacji Halloween i wróżb andrzejkowych 
W ramach zajęć grupowych podejmowano tematy, które doskonaliły u uczestników logiczne myślenie, 
pamięć, wyciąganie wniosków, koncentrację i spostrzegawczość. Przeprowadzono również zajęcia na 
temat rozpoznawania i okazywania emocji, umiejętności rozwiązywania konfliktów a także poznania 
własnej tożsamości. W zajęciach stosowano następujące metody psychologiczne: wywiad, 
obserwacja, bajko terapia, psychozabawy, odgrywanie scenek, czytanie z podziałem na role, metody 
projekcyjne (głównie rysunek). Zajęcia grupowe były prowadzone w ramach trzech wyodrębnionych 
grup pod względem potencjału uczestników i ich możliwości intelektualnych. Zajęcia te miały 
pozytywny wpływ na komunikację i umiejętność współpracy wśród uczestników. 
 Podsumowując dotychczasową pracę stwierdza się, że najczęściej udzielono pomocy 
uczestnikom mającym problemy społeczne, wycofanym, lękowym oraz konfliktowym. Pomoc 
udzielano również osobom z obniżonym nastrojem spowodowanym sytuacją w rodzinie czy chorobą 
psychiczną. W miarę możliwości indywidualną pomoc psychologiczną udzielano przy współpracy z 
rodzicami. Wiele zachowań uczestników najprawdopodobniej wynika z nieodpowiedniej stymulacji 
oraz niewłaściwych relacji w środowisku rodzinnym a nie w wyniku zaburzeń psychicznych 
uczestników czy ich dysfunkcji intelektualnych.  
      Realizacja zadań dot. uczestnictwa w życiu społeczności WTZ i integracji ze środowiskiem 
lokalnym i ponadlokalnym oraz zajęć z kulturotechniki odbywała się na organizowanych spotkaniach, 
zajęciach, imprezach, uroczystościach, wyjazdach i wycieczkach: 
-zawody sportowe, imprezy, sportowe, wycieczki, zabawy, przeglądy twórczości artystycznej, 
kiermasze, imprezy, akcje, konkursy, pikniki,: 
17.01.2015 Wyjście do kina na seans filmowy ”Miś Paddington” 
10.02.2015 Przedstawienie w WTZ „Królowej Śniegu” przez przedszkolaków z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach 
12.02.2015 Zabawa Karnawałowa w WTZ 
06.03.2015 Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl „Mayday” 
08.04.2015 Śniadanie Wielkanocne w WTZ 
25.04.2015 Wyjazd do ZOO w Opolu 
30.04.2015 Wyjście na pole golfowe w Krapkowicach 
01.05.2015 Udział wraz z uczniami Zespołu Szkół Sportowych w Akcji charytatywnej (kwestowanie) 
na rzecz Majki Kopeć 
02.05.2015 Udział w kibicowaniu podczas „Sztafety Dobroczynności” na zaproszenie „Fundacji 
Pomoc” 
05.05 – 06.05.2015 Dwudniowa wycieczka do Czech – Morawski Kras, Brno, Ołomuniec 
13.05.2015 Zawody Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych w Leśnicy 
15.05.2015 Wyjazd na Spotkanie Integracyjne do Kędzierzyna-Koźla 
16.05.2015 Wyjazd do Opola na Targi Turystyczne 
21.05.2015 Wyjście do Krapkowic na Targi Budowlane 
28.05.2015 Wyjazd do ZOO w Opolu 
30.05.2015 „Dzień Opiekuna” w WTZ 
03.06.2015 Dyskoteka – zabawa taneczna w WTZ 
10.06.2015Turniej piłki nożnej w Kędzierzynie-Koźlu 
16.06.2015 Spotkanie Integracyjne dla osób Niepełnosprawnych „Bezpieczne Wakacje”  
 w Kędzierzynie – Koźlu 
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19.06.2015 Udział w XVII Integracyjnym Przeglądzie  Amatorskiej działalności Osób 
Niepełnosprawnych pt.”Piknik Szanty” 
26.06.2015 Przedstawienie w WTZ „Calineczki” przez przedszkolaków z Zespołu Szkolno-      
Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach 
04.07.2015 Udział w imprezie” Zlot Garbusów” na Stadionie w Otmęcie  
18.09.2015 Igrzyska LZS Osób Niepełnosprawnych „Bez Barier” w Dobrzeniu Wielkim 
29.09.2015 Wyjazd do Mosznej – Zwiedzanie Zamku 
19.10.2015 Wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej w Opolu 
22.10.2015Udział w Konkursie Wiedzy ppoż. w Oleśnie 
29.10.2015 Wyjście na Kręgle 
30.10.2015 Zabawa Halloween wraz z konkursami w WTZ 
12.11.2015 Udział w Warsztatach Plastycznych w Gogolinie 
18.11.2015 Pierwszy Integracyjny Turniej  Hokeja Halowego Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowany w Hali Sportowo-Widowiskowej przez pracowników i uczestników WTZ 
21.11.2015 Udział w Konkursie Wiedzy w Lewinie Brzeskim 
24.11.2015Wyjazd na XX-lecie WTZ w Nysie 
27.11.2015 Zabawa Andrzejkowa w WTZ 
01.12.2015 Mikołajkowy Turniej „Bez Barier” w Dobrzeniu Wielkim 
03.12.2015 Udział w „Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych” na zaproszenie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach w KDK Krapkowice 
05.12.2015 Dzień Otwartych Drzwi WTZ wraz z  Kiermaszem  Bożonarodzeniowym 
09.12.2015 Wyjście do kina na seans filmowy” Listy do M cz.2” 
11.12.2015 Sztafeta Integracji – Turniej Piłki Nożnej Halowej w Opolu 
14.12.2015 Wyjście do kina na seans filmowy” Dobry Dinozaur” 
13.12.2015 Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym na Krapkowickim Rynku 
17.12.2015 Wigilia i Jasełka w WTZ 
30.12.2015 Zabawa Sylwestrowa w WTZ 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2015 r. otrzymał na swoją działalność środki 
finansowe z Gminy Krapkowice, które zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków 

budżetowych na 2015 r 
§ 4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników           110.690,00                                             
§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     7.156,00  
§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne        19.977,00 
§ 4120  Składki na Fundusz Pracy            2.785,00  
§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe             2.700,00 
§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia                    12.863,00 
§ 4270  Zakup usług remontowych           9.323,00                      
§ 4300  Zakup usług pozostałych            8.667,80 
§ 4520  Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. Terytorialnego            18,92
                 -------------------- 
                                                                                                                   Razem             174.180,72  
 

Informacja o dochodach przekazanych do Gminy Krapkowice przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Krapkowicach w 2015 roku 

 § 0960 Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej                 12.478,00 
    - dobrowolna składka uczestnika                     10.978,00 
                - darowizna firmy SENTREX z Gogolina                         500,00 
    - darowizna „Garbclub Opole”          1.000,00 
 § 0970 Wpływ z różnych dochodów                        822,22 
                - wpływ z kiermaszy                          729,22 
                - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego                                    93,00 

--------------------------            
Razem              13.300,22 

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w 2015 r. otrzymał również na swoją działalność 
środki finansowe z Powiatu Krapkowickiego. 
Zgodnie z umową Nr 1/WTZ/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. środki finansowe w kwocie 49.320,00 zł 
zostały wydatkowane  następująco : 
Dowóz uczestników i eksploatacja samochodu związana z realizacją programu 
rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności WTZ               21.500,00      
Wycieczki dla uczestników                     3.220,00 
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Koszty materiałów do terapii zajęciowej                            9.600,00  
- Pracownia plastyczno – informatyczna                                       1.500,00     
- Pracownia techniczna                                                       1.500,00  
- Pracownia krawiecka                    1.500,00  
- Pracownia ceramiczna                                             1.500,00  
- Pracownia haftu i tkactwa                           1.500,00 
- Pracownia gospodarstwa domowego                                    2.100,00  
Środki finansowe związane z tzw. ”treningiem ekonomicznym”           15.000,00  

Roczne rozliczenie kosztów działalności WTZ za 2015 r. - środki PFRON 

 

L.p Pozycje preliminarza Preliminarz 
kosztów na 

2015r. 

Wydatkowano 
środki od 

początku roku 
do 31-12-2015r. 

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

 
      378.000,00  378.000,00  

w tym: 

- wynagrodzenie pracowników wg umowy o pracę  287.705,93  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne    19.759,66  

- należne od pracodawcy składki społeczne i F.Pracy    58.709,03  

- odpisy na ZFŚŚ    11.825,38  

II Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i 
niematerialne, związane z funkcjonowaniem Warsztatu  38.000,00          38.000,00  

III Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, 
związane z realizacją programu rehabilitacyjnego 
i niezbędną obsługą działalności Warsztatu         8.000,00  8.000,00  

IV Szkolenia pracowników Warsztatu  
związanych z działalnością Warsztatu:     

313,40  313,40  

V Ubezpieczenie uczestników  
1.161,33 1.161,33 

VI Ubezpieczenie mienia Warsztatu  
1.720,00  

 
      1.720,00  

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    

      3.000,00        3.000,00  

IX Środki finansowe związane z tzw „treningiem 
ekonomicznym”  

1.500,00  1.500,00  

X Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu 
lub jego dodatkowe wyposażenie  

 
10.185,27              10.185,27 

 
RAZEM: 443 880,00  443 880,00  

Informacja o wykorzystaniu w WTZ 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            378.000,00                                                                                                                                                                         
Wynagrodzenia pracowników na podstawie umów o pracę                        287.705,93 
Pochodne od wynagrodzeń                54.866,67  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 19.759,66 
Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                        3.842,36   
Odpisy na ZFŚS                                             11.825,38  
II. Niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, związane z             38.000,00  
funkcjonowaniem Warsztatu -                   
1) telefon, Internet · ·                                3.114,38   
2) energia elektryczna                       4.594,27     
3) zużycie wody i ścieki                       1.727,53      
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4) wywóz nieczystości                             810,00 
5) ogrzewanie ·                          9.820,97  
6) usługi konserwacyjne, przeglądy, aktualizacja oprogram., usł.pocztowe, badania 
    profilaktyczne, umowy zlecenia, dorabianie kluczy, usł. transport. mat.do ter.       8.663,27                           
7) ekwiwalent za odzież                                                                    1.220,52 
8) prenumerata, zakup znaczków i mat. biurowych,tusz,druki,myszka do komputera      4.111,08                                                               
9) gładź gipsowa, śruby,śr. czystości, zamki do drzwi toalet, kronika, art.I pomocy,              3.920,00                     
10) wieszaki dla uczestników WTZ                17,98 
III. Dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, związane z realizacją  
programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu -                  8.000,00                         
 1) zakup  paliwa                                                                                                                     1.966,31 
 2) obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz AC, NNW, HCK.KR              1.193,00                                                                        
 3) klocki hamulcowe,środki  pielęgnacyjne, płyn do spryskiw.                                              927,64                                                        
 4) przeglądy, wymiana opon,filtrów i klocków ham.         3.913,05                                      
IV. Szkolenia pracowników Warsztatu związanych                                                                                           
z działalnością Warsztatu :                                                                                                     313,40  
Pracownicy WTZ w 2015 r. brali udział w szkoleniach : 
-  „Wydatki Strukturalne”                              250,00 
Koszty delegacji służbowych związanych ze szkoleniami i wyjazdami             63,40 
V. Ubezpieczenie  uczestników                                                                                            1.161,33  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla 30  
uczestników WTZ zostało zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A.  
na podstawie Polisy Seria TPP Nr  1006715551 
VI. Ubezpieczenie mienia  Warsztatu                                                                                   1.720,00 
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 oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Polisa Nr 1006497562 
Ubezpieczenie zostało zawarte z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.  
VII. Wycieczki organizowane dla uczestników Warsztatu                                                  2.000,00  
5-6 maja 2015 r. – wycieczka na Morawy do Czech, zorganizowana przez biuro podróży 
 „SKAUT” z  Ozimka   -częściowa opłata ze śr. PFRON              1.540,00                                                                                    
W miesiącu grudniu opłacone zostały bilety wstępu do kina dla uczestników WTZ                    460,00 
VIII. Materiały do terapii zajęciowej w pracowniach,              3.000,00 
 w tym w pracowni gospodarstwa domowego                                                                        
1) pracownia plastyczna (serwetki,długopisy,papier wizyt.,Wstążki, klej, kredki, bibuła)            300,00                 
2) pracownia techniczna (wiertła,plótno ścierne,gąbki,kołki)             300,00                   
3) pracownia krawiecka (czasopisma do nauki zdejmowania wzorów,filc,perełki, 
    pędzelki,cekiny )                              300,00 
4) pracownia ceramiczna (ozdobne guziki,perełki,wstążki,gips modelowy,taśmy filcowe, 
    taśmy kokardowe,bombki,celofan,klej,modelina,markery)             300,00 
5) pracownia haftu i tkactwa (klej,spinacze,sznurek,papier,dziurkacze,naklejki,kordonek 
    igły)                             300,00 
6) pracownia gospodarstwa domowego                                        1.500,00 
IX. Środki finansowe związane z tzw.  „treningiem ekonomicznym”                                 1.500,00  
X. Niezbędna wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego 
    dodatkowe wyposażenie            10.185,27  
Zakupiono wyposażenie: 
-pracownia gospodarstwa domowego-  kuchnia elektryczna Amica, maszynka do mięsa,   
 robot kuchenny, czajniki elektryczne, deska do prasowania, komplet garnków 
-pracownia haftu-  żelazko, ogrzewacz wody 
-pracownia krawiecka -  żelazko 
-pracownia techniczna-  odkurzacz, wyrzynarka do drewna 
-pracownia plastyczna ze stanowiskami inform.-  komputer DELL 
-administracja-  telefon z faxem PANASONIC, niszczarka dokumentów                    
WYNIKI  DZIAŁAŃ  NADZORCZYCH – KONTROLNYCH  OBCYCH I  WŁASNYCH 
 W okresie sprawozdawczym jednostka była kontrolowana przez:  
I. Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Krapkowicach(kontrola zewnętrzna)w dniu 12.06.2015r. 
 Kontrola dotyczyła realizacji budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej pod kątem zgodności 
wydatków w 2014 roku (wydatki – materiały do terapii i wyposażenie),  
Kontrola problemowa obejmująca funkcjonowanie jednostek gminnych, spółek gminnych. 
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 Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów 
źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach 
nie wnosi zastrzeżeń co do celowości dokonywanych wydatków (w zakresie objętym kontrolą), 
funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Krapkowicach. 
II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (kontrola zewnętrzna)  w dniach   
18 -19.06.2015   Kontrola dotyczyła: 
1).Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej 

WTZ, rady programowej WTZ oraz współpracy z rodzicami   i opiekunami uczestników. W tym 
dokumentacji dotyczącej kwalifikowania kandydatów na uczestników oraz ważności posiadanych 
orzeczeń jak i zawartych  

    w nich treści. 
2).Prawidłowości realizacji planu działalności WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji. 
3).Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry WTZ oraz zgodności organizacji pracy i 

zajęć WTZ z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego WTZ i zawartymi 
umowami. 

4).Zgodności postanowień zawartych umów ze stanem faktycznym oraz prawidłowości 
wykorzystywania środków PFRON oraz środków własnych Powiatu.  

W zakresie prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej WTZ postępowanie sprawdzające 
przeprowadzone na kontrolnej próbie nie wykazało uchybień i nieprawidłowości. Dwudniowa kontrola 
w WTZ potwierdziła prawidłowość wydatkowania środków przekazywanych przez PFRON i Powiat na 
działalność WTZ w 2014 roku. 
W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, iż WTZ stymuluje rotację 

uczestników na dobrym poziomie. Jednakże należy pamiętać, że przeprowadzone badania na 
zlecenie PFRON w 2014 r. przez Laboratorium Badań Społecznych pt. „Badanie sytuacji 
warsztatów terapii zajęciowej” wskazują, iż w przypadku zdecydowanej większości uczestników 
proces rehabilitacji przynosi największe efekty w ciągu 6 lat pobytu w WTZ. Dlatego też po tym 
okresie zgodnie z raportem końcowym badań powinno nastąpić skierowanie do zatrudnienia lub 
też do innej instytucji systemu oparcia społecznego, takich jak ŚDS itp. 

W ramach kontroli wewnętrznych: 
- 14.07.2015r-Kontrola dokonania przelewów elektronicznych zobowiązań przez pracownika 

zastępującego. 
- 17.07.2015r-Kontrola dokonania przelewów elektronicznych zobowiązań przez pracownika 

zastępującego 
- 02.01.2015r-31.12.2015r.-Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczych i 

uczestników 
-   29.12.2015r..Ocena pracowników pionu terapeutycznego  
- 02.01.2015r-31.12.2015r.-Bieżąca kontrola nad prawidłowością wypisywania kart drogowych i            
rozliczania comiesięcznego zużycia paliwa oraz inwentaryzacja paliwa 
-   02.01.2015r. -31.12.2015r.- Bieżąca kontrola dokumentacji uczestników WTZ 
-  02.02.2015r - 27.12. 2015r.- Ocena prawidłowości naliczenia i wypłacenia środków finansowych na 

tzw. trening ekonomiczny dla uczestników WTZ 
- 02.01.2015r -31.12.2015r.- Bieżąca kontrola nad wydatkami finansowymi(sprawdzanie pod 

względem formalno-rachunkowym, merytorycznym)przygotowania przelewów elektronicznych 
wynagrodzenia, do ZUS i US   

 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. 
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    Gł. księgowy                                                                                         Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                             Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                        
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