
§ 23. 1. W przypadku koniecznoÊci zasi´gni´cia
opinii dotyczàcej zagadnieƒ specjalistycznych Prezes
Zarzàdu Funduszu podczas kontroli, jak te˝ po jej za-
koƒczeniu, mo˝e zwróciç si´ do bieg∏ego o wydanie
takiej opinii.

2. Bieg∏y mo˝e uczestniczyç w czynnoÊciach kon-
trolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, na
podstawie wystawionego przez Prezesa Zarzàdu Fun-
duszu upowa˝nienia, w obecnoÊci kontrolera.

3. W przypadku korzystania podczas kontroli z po-
mocy bieg∏ego, podj´cie przez bieg∏ego zleconych mu
czynnoÊci w siedzibie podmiotu kontrolowanego na-
st´puje po uzgodnieniu z podmiotem kontrolowanym. 

4. Do bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 7 ust. 1 pkt 1—3 i 5.

§ 24. 1. Podmiot kontrolowany mo˝e z∏o˝yç do Pre-
zesa Zarzàdu Funduszu skarg´ na kontrolera, je˝eli ma
zastrze˝enia co do sposobu przeprowadzenia kontroli.

2. Rozpatrywanie skarg nast´puje w trybie przepi-
sów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-

powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.3)).

§ 25. W przypadku uniemo˝liwienia przez podmiot
kontrolowany przeprowadzenia kontroli lub niezasto-
sowania si´ przez podmiot kontrolowany do zaleceƒ
pokontrolnych w wyznaczonym terminie oraz nieuzw-
gl´dnienia przez Zarzàd Funduszu zastrze˝eƒ lub wyja-
Ênieƒ podmiotu kontrolowanego, Prezes Zarzàdu Fun-
duszu podejmuje czynnoÊci majàce na celu doprowa-
dzenie do stanu zgodnego z prawem, informuje
o uchybieniach odpowiedni organ nadzoru nad pod-
miotem kontrolowanym.

§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie warsztatów terapii zaj´ciowej

Na podstawie art. 10b ust. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady tworzenia, dzia∏ania i dofi-
nansowywania warsztatu terapii zaj´ciowej, zwa-
nego dalej „warsztatem”, w tym:

a) wzory, tryb sk∏adania oraz sposób rozpatrywa-
nia wniosków o dofinansowanie kosztów utwo-
rzenia, dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze
zwi´kszonej liczby uczestników warsztatu,

b) sposób dofinansowania kosztów utworzenia,
dzia∏alnoÊci i kosztów wynikajàcych ze zwi´k-
szonej liczby uczestników warsztatu,

c) sposób sporzàdzania informacji o wykorzysta-
niu Êrodków oraz sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
warsztatu,

d) szczegó∏owe zasady obni˝ania dofinansowania
w zale˝noÊci od wskaênika udzia∏u osób niepe∏-
nosprawnych przebywajàcych w jednostkach
organizacyjnych obowiàzanych do zapewnie-
nia terapii zaj´ciowej na podstawie odr´bnych
przepisów;

2) szczegó∏owy zakres dzia∏ania rady programowej
oraz sposób dokonywania oceny post´pów osób
uczestniczàcych w rehabilitacji;

3) sk∏ad i zakres dzia∏ania zespo∏u rozpatrujàcego
wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia
i dzia∏alnoÊci warsztatu oraz wnioski o dofinanso-
wanie kosztów wynikajàcych ze zwi´kszenia liczby
uczestników warsztatu; 

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo-
∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.



4) zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatów
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2. Fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot,
zwane dalej „jednostkami”, zamierzajàce utworzyç
lub prowadzàce warsztat, kwalifikujà kandydatów do
uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do
terapii zaj´ciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci wydanym przez w∏aÊciwy organ.

§ 3. 1. Jednostka zamierzajàca utworzyç warsztat
sk∏ada do w∏aÊciwego, ze wzgl´du na siedzib´ warsz-
tatu, powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwane-
go dalej „centrum pomocy”, wniosek o dofinansowa-
nie kosztów utworzenia i dzia∏alnoÊci warsztatu, zwa-
ny dalej „wnioskiem”, ze Êrodków Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwane-
go dalej „Funduszem”; wzór wniosku stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç projekt utworzenia
warsztatu, zwany dalej „projektem”.

3. Projekt zawiera:

1) nazw´ oraz okreÊlenie siedziby jednostki zamie-
rzajàcej utworzyç warsztat;

2) adres i dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny do
obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na
okres nie krótszy ni˝ 10 lat;

3) promes´ zwolnienia z op∏at za u˝ytkowanie obiek-
tu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez
okres nie krótszy ni˝ 10 lat, w przypadku gdy ten
obiekt lub lokal stanowi w∏asnoÊç jednostki samo-
rzàdu terytorialnego;

4) aktualny wypis z rejestru sàdowego lub inny do-
kument potwierdzajàcy osobowoÊç prawnà jed-
nostki, a w przypadku nieposiadania osobowoÊci
prawnej — dokument potwierdzajàcy istnienie ta-
kiej jednostki;

5) statut jednostki zamierzajàcej utworzyç warsztat;

6) zg∏oszenie co najmniej 20 kandydatów na uczest-
ników warsztatu, z okreÊleniem stopni i rodzajów
ich niepe∏nosprawnoÊci ∏àcznie z wynikajàcym
z orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci wska-
zaniem do rehabilitacji w formie terapii zaj´ciowej
oraz z podaniem wieku kandydatów;

7) plan dzia∏alnoÊci warsztatu okreÊlajàcy metody
pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabi-
litacji spo∏ecznej i zawodowej;

8) zobowiàzanie do opracowania indywidualnych
programów rehabilitacji uczestników warsztatu,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia
rozpocz´cia zaj´ç przez uczestników warsztatu;

9) propozycje dotyczàce obsady etatowej warsztatu,
z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaga-
nych kwalifikacji pracowników;

10) preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyj-
nych, sporzàdzonym i podpisanym przez osob´

posiadajàcà uprawnienia budowlane, zawiera-
jàcym wyliczenia poszczególnych pozycji na
podstawie cen jednostkowych stawek i narzu-
tów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,

b) dokumentacjà projektowà w przypadku moder-
nizacji lub rozbudowy obiektu,

c) wykazem niezb´dnego wyposa˝enia warsztatu
wynikajàcego z programu terapii w uk∏adzie
rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jed-
nostkowych,

d) uzasadnieniem;

11) preliminarz rocznych kosztów dzia∏alnoÊci warsz-
tatu uwzgl´dniajàcy:

a) wielkoÊç kosztów przypadajàcych miesi´cznie
na jednego uczestnika,

b) przewidywany procentowy udzia∏ Êrodków
Funduszu w finansowaniu tych kosztów;

12) informacj´ o w∏asnych lub pozyskanych z innych
êróde∏ Êrodkach finansowych przeznaczonych na
finansowanie kosztów utworzenia warsztatu; 

13) plan pomieszczeƒ warsztatu, z okreÊleniem ich
powierzchni u˝ytkowej i przeznaczenia;

14) regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednost-
k´ zamierzajàcà utworzyç warsztat;

15) okreÊlenie formy opieki medycznej w warsztacie. 

4. W przypadku z∏o˝enia niekompletnego wniosku
centrum pomocy, w terminie 14 dni od dnia jego z∏o-
˝enia, powiadamia w formie pisemnej jednostk´ o ko-
niecznoÊci uzupe∏nienia dokumentacji.

5. W przypadku nieuzupe∏nienia wniosku w wyma-
ganym terminie lub podania informacji niezgodnych
ze stanem faktycznym wniosek pozostaje bez rozpa-
trzenia.

§ 4. 1. Wniosek podlega merytorycznej i formalnej
ocenie dokonywanej przez zespó∏ utworzony przez
starost´ w centrum pomocy, w którego sk∏ad wcho-
dzà:

1) kierownik centrum pomocy lub wyznaczony przez
niego pracownik, jako przewodniczàcy zespo∏u;

2) psycholog;

3) osoba posiadajàca uprawnienia budowlane; 

4) inni specjaliÊci, w zale˝noÊci od potrzeb;

5) nie wi´cej ni˝ dwóch przedstawicieli organizacji
pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz osób niepe∏-
nosprawnych na terenie powiatu.

2. W pracach zespo∏u, na wniosek przewodniczà-
cego, mo˝e uczestniczyç przedstawiciel jednostki za-
mierzajàcej utworzyç warsztat lub jednostki prowa-
dzàcej warsztat.
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3. Zespó∏ dokonuje oceny wniosku w terminie
30 dni od dnia przyj´cia przez centrum pomocy kom-
pletnego wniosku, bioràc pod uwag´:

1) adekwatnoÊç planu dzia∏alnoÊci warsztatu do ro-
dzaju niepe∏nosprawnoÊci kandydatów na uczest-
ników warsztatu;

2) zgodnoÊç projektu z zadaniami warsztatu;

3) adekwatnoÊç zakresu planowanych prac adapta-
cyjnych do celów realizowanych przez warsztat
i rodzaju niepe∏nosprawnoÊci kandydatów na
uczestników warsztatu;

4) prawid∏owoÊç i zasadnoÊç planowanych kosztów
utworzenia i dzia∏alnoÊci warsztatu, okreÊlonych
w preliminarzach, o których mowa w § 3 ust. 3
pkt 10 i 11.

§ 5. 1. Powiat zawiera z jednostkà zamierzajàcà
utworzyç warsztat umow´ okreÊlajàcà warunki i wyso-
koÊç dofinansowania kosztów utworzenia i dzia∏alno-
Êci warsztatu ze Êrodków Funduszu, zwanà dalej
„umowà”.

2. W umowie okreÊla si´:

1) strony umowy;

2) siedzib´ i zakres dzia∏ania warsztatu; 

3) liczb´ uczestników warsztatu;

4) liczb´ pracowników, liczb´ etatów, wykaz stano-
wisk oraz wymagane kwalifikacje pracowników
warsztatu;

5) termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci warsztatu;

6) wysokoÊç Êrodków finansowych niezb´dnych do
utworzenia (uruchomienia) warsztatu i jego rocz-
nej dzia∏alnoÊci — z podzia∏em na rodzaje kosztów
oraz êród∏a ich finansowania;

7) sposób finansowania oraz sposób i termin rozlicza-
nia kosztów utworzenia i dzia∏alnoÊci warsztatu;

8) szczegó∏owe warunki rozwiàzania umowy.

3. Umowa powinna zawieraç ponadto zobowiàza-
nie jednostki do:

1) dostarczania centrum pomocy niezb´dnych infor-
macji i dokumentów dotyczàcych dzia∏alnoÊci
warsztatu;

2) wyodr´bnienia w ksi´gach rachunkowych jed-
nostki dzia∏alnoÊci warsztatu;

3) pokrycia ze Êrodków w∏asnych kwoty, o jakà prze-
kroczono okreÊlonà w umowie kwot´ Êrodków
przeznaczonych na utworzenie warsztatu;

4) zwrotu do Funduszu, za poÊrednictwem powiatu:

a) kwoty stanowiàcej równowartoÊç wyposa˝enia
warsztatu w Êrodki trwa∏e, zakupionego ze
Êrodków Funduszu, pomniejszonej o kwot´

amortyzacji — w przypadku likwidacji warszta-
tu lub rozwiàzania umowy z przyczyn le˝àcych
po stronie jednostki,

b) ca∏oÊci Êrodków otrzymanych na adaptacj´ do-
tychczas zajmowanych przez warsztat pomiesz-
czeƒ wraz z odsetkami ustawowymi naliczony-
mi od dnia dokonania p∏atnoÊci tych Êrodków,
w przypadku:

— nieuzasadnionej wa˝nymi przyczynami
zmiany lokalizacji warsztatu, dokonanej bez
uzgodnienia z centrum pomocy w okresie
10 lat od podpisania umowy, lub 

— rozwiàzania tej umowy z przyczyn le˝àcych
po stronie jednostki prowadzàcej;

5) zachowania formy pisemnej dla dokonywania
zmian w umowie.

4. Plan finansowy warsztatu na rok nast´pny jed-
nostka prowadzàca warsztat sk∏ada do centrum po-
mocy nie póêniej ni˝ do dnia 15 paêdziernika roku po-
przedzajàcego.

5. Strony umowy w terminie 14 dni od dnia przy-
j´cia przez rad´ powiatu uchwa∏y, o której mowa
w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „ustawà”,
okreÊlajà w formie aneksu do umowy wysokoÊç Êrod-
ków na dzia∏alnoÊç warsztatu w danym roku,
z uwzgl´dnieniem:

1) podzia∏u na poszczególne rodzaje kosztów, zali-
czonych do kosztów dzia∏alnoÊci warsztatu finan-
sowanych ze Êrodków Funduszu;

2) procentowego udzia∏u Êrodków Funduszu w ogól-
nej kwocie Êrodków na dzia∏alnoÊç warsztatu. 

§ 6. 1. Jednostka prowadzàca warsztat mo˝e wy-
stàpiç do centrum pomocy w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ warsztatu z wnioskiem o dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu kosztów wynikajàcych ze zwi´ksze-
nia liczby uczestników warsztatu nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie dwóch lat od dnia akceptacji przez powiat
kosztów utworzenia warsztatu; wzór wniosku stanowi
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) informacje o:

a) liczbie i wieku kandydatów na uczestników
warsztatu wraz z okreÊleniem rodzaju ich nie-
pe∏nosprawnoÊci,

b) posiadaniu przez kandydatów na uczestników
warsztatu aktualnych orzeczeƒ o stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci zawierajàcych wskazanie do
uczestnictwa w terapii zaj´ciowej,

c) warunkach lokalowych, rzeczowych, organiza-
cyjnych i kadrowych umo˝liwiajàcych przyj´cie
zwi´kszonej liczby uczestników;
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2) preliminarz kosztów wynikajàcych ze zwi´kszenia
liczby uczestników warsztatu;

3) zobowiàzanie do opracowania indywidualnych
programów rehabilitacji i terapii uczestników
warsztatu w terminie nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc od
dnia zawarcia umowy. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosku § 3 ust. 4 i 5 oraz
§ 4 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

4. Zespó∏ dokonuje oceny wniosku w terminie
30 dni od dnia przyj´cia przez centrum pomocy kom-
pletnego wniosku, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) wa˝noÊç posiadanych przez kandydatów na
uczestników warsztatu orzeczeƒ o stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci, zawierajàcych wskazanie do
uczestnictwa w terapii zaj´ciowej;

2) adekwatnoÊç profilu terapii zaj´ciowej oferowanej
przez warsztat do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci
tych kandydatów;

3) mo˝liwoÊç zapewnienia przez warsztat warunków
lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadro-
wych umo˝liwiajàcych przyj´cie zwi´kszonej licz-
by uczestników.

5. Dofinansowanie kosztów wynikajàcych ze
zwi´kszenia liczby uczestników ze Êrodków Funduszu
nast´puje na warunkach i w sposób okreÊlony w anek-
sie do umowy.

6. Nowi uczestnicy warsztatu zaczynajà zaj´cia od
dnia rozpocz´cia dofinansowania ze Êrodków Fundu-
szu uczestnictwa w warsztacie. 

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub § 6
ust. 1, mo˝e z∏o˝yç wy∏àcznie jednostka, która nie po-
siada wymagalnych zobowiàzaƒ wobec Funduszu ani
te˝ w okresie ostatnich trzech lat nie by∏a stronà umo-
wy zawartej z Funduszem i rozwiàzanej z przyczyn le-
˝àcych po stronie tej jednostki. 

§ 8. 1. Warsztat jest placówkà pobytu dziennego.

2. Czas trwania zaj´ç w warsztacie wynosi nie wi´-
cej ni˝ 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
W przypadku ustalenia krótszego ni˝ 35 godzin tygo-
dniowo wymiaru zaj´ç zmniejsza si´ proporcjonalnie
wysokoÊç dofinansowania.

3. Zaj´cia w warsztacie sà prowadzone zgodnie z in-
dywidualnym programem rehabilitacji i terapii, zwa-
nym dalej „indywidualnym programem”, przygotowa-
nym dla uczestnika warsztatu przez rad´ programowà
warsztatu, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy.

4. Warsztat zapewnia warunki niezb´dne do pe∏nej
realizacji indywidualnego programu.

§ 9. Warsztat dzia∏a na podstawie regulaminu or-
ganizacyjnego zatwierdzonego przez jednostk´ pro-
wadzàcà warsztat. Regulamin organizacyjny warszta-
tu okreÊla w szczególnoÊci:

1) prawa i obowiàzki uczestnika warsztatu;

2) sposób ustalania wysokoÊci Êrodków finanso-
wych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu
w ramach treningu ekonomicznego i gospodaro-
wania nimi; 

3) organizacj´ pracy i zaj´ç;

4) sposób dowozu uczestników do warsztatu;

5) obowiàzki kierownika warsztatu w zakresie: 

a) zapewnienia odpowiednich warunków pracy
i organizowanych zaj´ç,

b) planowania:

— rozk∏adu zaj´ç w warsztacie, 

— przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,

— urlopów pracowników.

§ 10. 1. Dzia∏alnoÊç warsztatu jest dzia∏alnoÊcià
o charakterze niezarobkowym. 

2. Dochód ze sprzeda˝y produktów i us∏ug wyko-
nanych przez uczestników warsztatu w ramach reali-
zowanego programu terapii przeznacza si´, w poro-
zumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wy-
datków zwiàzanych z integracjà spo∏ecznà uczestni-
ków. 

3. W przypadku gdy wysokoÊç dochodu przekracza
w skali miesiàca kwot´ odpowiadajàcà iloczynowi licz-
by uczestników warsztatu i 30 % minimalnego wyna-
grodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku
poprzedniego, o przeznaczeniu kwoty przekroczenia
tego dochodu decydujà strony umowy. 

§ 11. Warsztat jest obowiàzany do prowadzenia
dokumentacji:

1) zawierajàcej informacje dotyczàce:

a) podstawy do zakwalifikowania osoby niepe∏no-
sprawnej do uczestnictwa w warsztacie,

b) miejsca zamieszkania, stanu rodzinnego uczest-
nika, jego warunków mieszkaniowych i byto-
wych,

c) wspó∏pracy z rodzinami lub opiekunami uczest-
nika warsztatu, w tym:

— daty i czasu trwania kontaktów,

— formy kontaktów,

— oceny wspó∏pracy,

d) przyczyn zaprzestania uczestnictwa w warsztacie,

e) dzia∏alnoÊci rehabilitacyjnej warsztatu, w tym
w zakresie realizacji indywidualnych progra-
mów;

2) innej, wynikajàcej z przepisów odr´bnych.

§ 12. 1. Uczestnik warsztatu, który w ramach indy-
widualnego programu bierze udzia∏ w treningu ekono-
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micznym, mo˝e otrzymaç do swojej dyspozycji Êrodki
finansowe w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 20 % mini-
malnego wynagrodzenia za prac´.

2. WysokoÊç Êrodków finansowych oraz ich prze-
znaczenie indywidualnie dla ka˝dego uczestnika usta-
la rada programowa warsztatu zgodnie z indywidual-
nym programem, uwzgl´dniajàc postanowienia regu-
laminu organizacyjnego warsztatu. 

§ 13. 1. Pracownikami warsztatu sà: 

1) kierownik warsztatu;

2) specjaliÊci do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;

3) instruktorzy terapii zaj´ciowej;

4) psycholog.

2. W zale˝noÊci od potrzeb w warsztacie zatrudnia
si´:

1) piel´gniark´ lub lekarza;

2) pracownika socjalnego;

3) instruktora zawodu;

4) inne osoby niezb´dne do prawid∏owego funkcjo-
nowania warsztatu.

3. Pracowników warsztatu zatrudnia jednostka
prowadzàca warsztat.

4. Na jednà osob´ pracujàcà bezpoÊrednio
z uczestnikami nie powinno przypadaç wi´cej ni˝ pi´-
ciu uczestników warsztatu. 

5. LiczebnoÊç grup terapeutycznych oraz pracujà-
cych w grupie instruktorów terapii zaj´ciowej ustala
si´ w zale˝noÊci od stopnia i rodzaju niepe∏nospraw-
noÊci uczestników.

§ 14. 1. Rada programowa warsztatu:

1) opracowuje corocznie indywidualne programy re-
habilitacji dla ka˝dego uczestnika warsztatu;

2) wskazuje osoby odpowiedzialne za realizacj´ tych
programów.

2. Co najmniej raz w roku rada programowa doko-
nuje okresowej oceny realizacji indywidualnego pro-
gramu rehabilitacji; nie rzadziej ni˝ raz na pó∏ roku ra-
da programowa ocenia indywidualne efekty rehabili-
tacji przy udziale uczestnika warsztatu. 

3. Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego
programu rehabilitacji jest dokonywana na podstawie
oceny:

1) stopnia zdolnoÊci do samodzielnego wykonywa-
nia czynnoÊci ˝ycia codziennego; 

2) umiej´tnoÊci interpersonalnych, w tym komuniko-
wania si´ oraz wspó∏pracy w grupie;

3) stopnia opanowania umiej´tnoÊci niezb´dnych do
podj´cia zatrudnienia, z uwzgl´dnieniem spraw-
noÊci psychofizycznej, stopnia dojrza∏oÊci spo-
∏ecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-mo-
tywacyjnej.

§ 15. 1. Ârodki Funduszu sà przekazywane zgodnie
z umowà jednostce prowadzàcej warsztat na wyod-
r´bniony rachunek bankowy warsztatu. 

2. Pierwszà transz´ Êrodków Funduszu na cele zwià-
zane z dofinansowaniem kosztów utworzenia warszta-
tu w wysokoÊci okreÊlonej w umowie powiat przekazu-
je w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 16. Ze Êrodków Funduszu nie mogà byç dofinan-
sowane koszty zwiàzane z przygotowaniem projektu.

§ 17. Kwota dofinansowania ze Êrodków Funduszu
kosztów uczestnictwa w warsztacie osób niepe∏no-
sprawnych przebywajàcych w jednostkach organiza-
cyjnych obowiàzanych do zapewnienia terapii zaj´cio-
wej na podstawie odr´bnych przepisów wynosi odpo-
wiednio:

1) przy wskaêniku udzia∏u 79 % do 70 % tych osób
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu — 30 %
dofinansowania kosztów uczestnictwa osoby nie-
przebywajàcej w takiej placówce;

2) przy wskaêniku udzia∏u 69 % do 60 % tych osób
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu — 45 %
dofinansowania kosztów uczestnictwa osoby nie-
przebywajàcej w takiej placówce;

3) przy wskaêniku udzia∏u 59 % do 50 % tych osób
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu — 60 %
dofinansowania kosztów uczestnictwa osoby nie-
przebywajàcej w takiej placówce;

4) przy wskaêniku udzia∏u 49 % do 40 % tych osób
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu — 75 %
dofinansowania kosztów uczestnictwa osoby nie-
przebywajàcej w takiej placówce;

5) przy wskaêniku udzia∏u 39 % do 31 % tych osób
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu — 90 %
dofinansowania kosztów uczestnictwa osoby nie-
przebywajàcej w takiej placówce.

§ 18. 1. Jednostka przedk∏ada rozliczenie kosztów
utworzenia warsztatu w terminie okreÊlonym w umo-
wie.

2. Powiat dokonuje oceny przed∏o˝onego rozlicze-
nia kosztów utworzenia warsztatu w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia dokumentacji.

3. Przyjmuje si´, ˝e terminem utworzenia warszta-
tu jest dzieƒ akceptacji przez powiat rozliczenia kosz-
tów utworzenia warsztatu. 

4. Dofinansowanie ze Êrodków Funduszu kosztów
dzia∏alnoÊci warsztatu przys∏uguje od dnia rozpocz´-
cia zaj´ç przez uczestników warsztatu.
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§ 19. 1. Do kosztów dzia∏alnoÊci warsztatu, które
mogà byç dofinansowywane ze Êrodków Funduszu,
zalicza si´ koszty:

1) wynagrodzenia pracowników warsztatu, nale˝-
nych od pracodawcy sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne pracowników, a tak˝e sk∏adek na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiad-
czeƒ Pracowniczych oraz odpisów na zak∏adowy
fundusz Êwiadczeƒ socjalnych — w przypadku ich
ponoszenia; 

2) niezb´dnych materia∏ów, energii, us∏ug material-
nych i us∏ug niematerialnych zwiàzanych z funk-
cjonowaniem warsztatu;

3) dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu,
zwiàzanej z realizacjà programu rehabilitacyjnego
i niezb´dnà obs∏ugà dzia∏alnoÊci warsztatu;

4) szkoleƒ pracowników warsztatu zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià warsztatu;

5) ubezpieczenia uczestników warsztatu;

6) ubezpieczenia mienia warsztatu;

7) wycieczek organizowanych dla uczestników
warsztatu;

8) materia∏ów do terapii zaj´ciowej w pracowniach,
w tym w pracowni gospodarstwa domowego;

9) zwiàzane z treningiem ekonomicznym.

2. Za zgodà powiatu, nie wi´cej ni˝ 3 % Êrodków
Funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosz-
tów dzia∏alnoÊci warsztatu mo˝na wykorzystaç na nie-
zb´dnà wymian´ zu˝ytego wyposa˝enia warsztatu lub
jego dodatkowe wyposa˝enie.

§ 20. 1. Jednostka prowadzàca warsztat w terminie
do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po okresie rozli-
czeniowym sk∏ada w centrum pomocy kwartalne in-
formacje o wydatkowaniu Êrodków Funduszu, sporzà-
dzone w formie zestawienia planowanych i wydatko-
wanych Êrodków w ramach poszczególnych pozycji
preliminarza kosztów wraz z opisem wydatków.

2. Odsetki naliczane przez bank od Êrodków Fun-
duszu, przekazane na wyodr´bniony rachunek banko-
wy warsztatu, nie zwi´kszajà limitu Êrodków przekaza-
nych warsztatowi na jego dzia∏alnoÊç w okresie spra-
wozdawczym. Odsetki te sà wykazywane w kwartal-
nych informacjach o wydatkowaniu Êrodków Fundu-
szu oraz w rozliczeniu rocznym, o którym mowa
w § 21 ust. 2 pkt 1.

3. Powiat przekazuje jednostce prowadzàcej
warsztat na wyodr´bniony rachunek bankowy warsz-
tatu, nie póêniej ni˝ do 25 dnia miesiàca rozpoczynajà-
cego kwarta∏, Êrodki finansowe na ten kwarta∏, po-
mniejszone o kwot´ odsetek po przyj´ciu informacji
okreÊlonych w ust. 1.

§ 21. 1. Jednostka prowadzàca warsztat sk∏ada po-
wiatowi roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci rehabilita-

cyjnej i wykorzystania Êrodków finansowych warszta-
tu, zwane dalej „sprawozdaniem”, w terminie do dnia
1 marca nast´pnego roku.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególnoÊci:

1) rozliczenie roczne oraz informacj´ o wykorzystaniu
przez warsztat Êrodków finansowych, z uwzgl´d-
nieniem kwot uzyskanych ze sprzeda˝y produktów
i us∏ug, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3;

2) informacje o: 

a) liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i ro-
dzaju ich niepe∏nosprawnoÊci,

b) ogólnej frekwencji uczestników w zaj´ciach
warsztatu w poszczególnych miesiàcach roku
sprawozdawczego,

c) formach i metodach realizowanej przez warsz-
tat dzia∏alnoÊci rehabilitacyjnej,

d) liczbie uczestników, którzy opuÊcili warsztat,
wraz z podaniem przyczyn ich odejÊcia,

e) liczbie uczestników, którzy poczynili post´py
w zakresie:

— zaradnoÊci osobistej i samodzielnoÊci, 

— rehabilitacji spo∏ecznej,

— rehabilitacji zawodowej 

wraz z opisem tych post´pów;

3) informacj´ o decyzjach podj´tych przez rad´ pro-
gramowà w stosunku do uczestników warsztatu,
wobec których rada programowa dokona∏a oceny
realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

3. Sprawozdanie stanowi podstaw´ do dokonywa-
nia przez powiat corocznej oceny dzia∏alnoÊci warsztatu.

§ 22. 1. Kontrol´ warsztatu przeprowadza si´ po
okazaniu przez kontrolujàcego pisemnego, imiennego
upowa˝nienia, wydanego przez kierownika centrum
pomocy, oraz legitymacji s∏u˝bowej lub dowodu oso-
bistego.

2. Kontroli dzia∏alnoÊci warsztatu podlega w szcze-
gólnoÊci: 

1) prawid∏owoÊç kwalifikowania kandydatów na
uczestników warsztatu;

2) wa˝noÊç posiadanych przez uczestników warszta-
tu orzeczeƒ oraz treÊç zawartych w nich wskazaƒ;

3) prawid∏owoÊç prowadzonej dokumentacji doty-
czàcej:

a) uczestników,

b) dzia∏alnoÊci merytorycznej warsztatu, w tym
dzia∏alnoÊci rady programowej,

c) wspó∏pracy z rodzicami lub opiekunami uczest-
ników;

4) prawid∏owoÊç w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji
kadry warsztatu;
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5) zgodnoÊç postanowieƒ umowy ze stanem faktycz-
nym; 

6) zgodnoÊç organizacji pracy i zaj´ç w warsztacie
z postanowieniami rozporzàdzenia, regulaminu
organizacyjnego warsztatu oraz z umowà;

7) prawid∏owoÊç realizacji planu dzia∏alnoÊci warsz-
tatu i indywidualnych programów rehabilitacji;

8) prawid∏owoÊç wykorzystania Êrodków Funduszu.

3. W ramach kontroli pracownik centrum pomocy
mo˝e: 

1) wchodziç na teren i do obiektów warsztatu;

2) ˝àdaç udzielenia przez pracowników warsztatu in-
formacji i wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych kontrolà;

3) ˝àdaç okazania dokumentów zwiàzanych z dzia∏al-
noÊcià warsztatu, niezb´dnych do przeprowadze-
nia kontroli.

4. Centrum pomocy przekazuje jednostce prowa-
dzàcej warsztat w terminie 30 dni od dnia przeprowa-

dzenia kontroli pisemnà informacj´ o wynikach kon-
troli. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w zakresie obj´tym kontrolà do informacji do∏àcza si´
wnioski i zalecenia pokontrolne.

5. Jednostka prowadzàca warsztat w terminie
30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kon-
troli powiadamia na piÊmie centrum pomocy o sposo-
bie wykonania zaleceƒ pokontrolnych lub przyczynach
ich niewykonania.

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 wrze-
Ênia 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia,
dzia∏ania i finansowania warsztatów terapii zaj´ciowej
(Dz. U. Nr 167, poz. 1376).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 587)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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