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Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym1, ul. Zamkowa 9,  
26-500 Szydłowiec  
 
Jerzy Bąk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
od 30 maja 2019 r.2  
 

1.  Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu aktywności 
zawodowej i samodzielnego życia 

2.  Działania podejmowane w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia kontroli, z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 
 

Jan Sulima, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/87/2019 z 14 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2)  

 

                                                      
1  Dalej także: Stowarzyszenie lub SPON. 
2  Wcześniej w okresie od 25 czerwca 2014 r. do 29 maja 2019 r. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia była Stanisława 

Czerwiak. 
3  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej także: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W kontrolowanym okresie w działającym przy Stowarzyszeniu Warsztacie Terapii 
Zajęciowej5 podejmowano działania w celu wspierania uczestników z autyzmem 
w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania oraz w celu kształtowania 
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 
z osobami niepełnosprawnymi. Nie prowadzono natomiast działań wspierających 
podjęcie zatrudnienia.  

Prawidłowo kwalifikowano uczestników do udziału w WTZ, a wszystkie osoby 
niepełnosprawne, w tym osoby z autyzmem, przyjmowano na takich samych 
zasadach. Terapia zajęciowa prowadzona była w budynku spełniającym warunki 
określone w umowie zawartej przez Stowarzyszenie z Powiatem Szydłowieckim. 

Przyjęte zasady organizacji terapii zajęciowej powodowały okresowe 
przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników pod opieką jednego terapeuty. 
Opracowywane przez Radę Programową WTZ Indywidualne Programy 
Rehabilitacji6 były szablonowe i nie zawierały form rehabilitacji i planowanych 
efektów rehabilitacji, dostosowanych do uczestników Warsztatu z autyzmem, nie 
określano w nich osób odpowiedzialnych za ich realizację jak i  daty sporządzenia.  

Nie zapewniono w Warsztacie psychologa ani instruktora zawodu, którzy mogliby 
prowadzić terapię indywidualną.  

Rada Programowa WTZ dokonywała ewaluacji udzielanego wsparcia formułując 
oceny półroczne i ocenę kompleksową. Podejmując decyzję o przedłużeniu pobytu 
osób z autyzmem w WTZ, nie podawała uzasadnienia tej decyzji.  
W Indywidualnych Programach Rehabilitacji nie zaplanowano możliwości realizacji 
praktyk zawodowych oraz nie nawiązano współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami i zakładami szkoleniowymi ani powiatowym urzędem pracy. Żadna 
osoba nie odeszła z Warsztatu w związku ze znalezieniem zatrudnienia lub 
podjęciem nauki. 

Sprawozdania roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 
finansowych WTZ7 składane były do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Szydłowcu8 zamiast do Powiatu Szydłowieckiego oraz nie zawierały wszystkich 
wymaganych informacji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera 
w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego życia 
WTZ jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną9, prowadzoną od 1 października 
2003 r. przez Stowarzyszenie. Warsztat, zgodnie z umową nr 1/WTZ/03 zawartą 
przez Stowarzyszenie w dniu 30 października 2003 r. z Powiatem 
Szydłowieckim10, prowadzony miał być dla 50 osób niepełnosprawnych 
upośledzonych psychicznie. Założono, że terapia zajęciowa prowadzona będzie 
w pięcioosobowych grupach w 10 pracowniach tematycznych11, w formie 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Dalej także: WTZ lub Warsztat.  
6  Dalej także: IPR. 
7  Dalej także: sprawozdania roczne z działalności WTZ.  
8  Dz. U. Nr 63 poz. 587. Dalej także: PCPR w Szydłowcu.  
9  Na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków SPON z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia WTZ 

w Szydłowcu. 
10  Obowiązującej od 1 października 2003 r. (ze zmianami), której przedmiotem było finansowanie kosztów utworzenia 

i działalności WTZ (do umowy zawarto 52 aneksy). Dalej także: umowa nr 1/WTZ/03. 
11  Tj.: muzycznej, plastycznej, florystycznej, przyrodniczej, manualnej, krawieckiej, informatycznej, konserwatorsko-

technicznej, stolarskiej, gospodarstwa domowego, w których zajęcia będą prowadzić terapeuci zatrudnieni na pełnym 
etacie.  
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rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zajęć uzupełniających w sali 
rehabilitacyjnej, prowadzonych przez rehabilitanta zatrudnionego na pełnym 
etacie. Umowa nr 1/WTZ/03 zawierała elementy określone w § 5 ust. 2 i 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej12, z wyjątkiem określenia 
kwalifikacji pracowników WTZ (wymóg wynikający z § 5 ust. 2 pkt 4 ww. 
rozporządzenia).  

W Statucie Stowarzyszenia zapisano, że jest ono organizacją działającą non profit, 
a jednym z jego celów jest organizowanie i wspieranie działalności warsztatów 
terapii zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej i dorosłych. 

(akta kontroli str. 9-10,18-51, 72, 140, 201, 238-239) 

W okresie objętym kontrolą w Warsztacie obowiązywały dwa regulaminy 
zatwierdzone uchwałami Zarządu Stowarzyszenia z dnia 25 sierpnia 2003 r. 
(obowiązywał do 9 stycznia 2019 r.) i 10 stycznia 2019 r. Stosownie do 
postanowień § 9 rozporządzenia w sprawie wtz w regulaminach określono min. 
prawa i obowiązki uczestnika Warsztatu, wskazano sposób dowozu uczestników, 
organizację pracy i  zajęć. Warsztat czynny był przez 5 dni w tygodniu w godzinach 
od 730 do 1530. Ustalono, że rehabilitację uczestników Warsztatu prowadzi się 
w grupach zajęciowych i indywidualnie.  
Uczestnikami Warsztatu były pełnoletnie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach, 
zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych13, osoby te 
miały wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.  
W zakresie przyjmowania uczestników do Warsztatu nie obowiązały  uregulowania 
wewnętrzne. W § 2 regulaminu WTZ ustalono, że uczestnikami WTZ  mogą być 
osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane 
do Warsztatu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
Skreślenie z listy uczestników, zgodnie z regulaminem WTZ, możliwe było 
wyłącznie na podstawie decyzji Rady Programowej, na wniosek kierownika WTZ, 
w przypadku rażącego i powtarzającego się naruszenia zasad porządku 
i dyscypliny ustalonych dla Warsztatu.  

(akta kontroli str. 53– 60, 140, 191-195, 279) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że Warsztat nie prowadził dokumentacji 
zawierającej informacje o podstawie do zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej 
do uczestnictwa w WTZ. Dotychczasowa praktyka była taka, że osoba starająca 
się o przyjęcie do WTZ składała podanie, do którego załączała orzeczenie 
o niepełnosprawności. Podanie to rozpatrywała Rada Programowa WTZ 
i  w przypadku, gdy było wolne miejsce osoba ta była przyjmowana do Warsztatu, 
a w przypadku jego braku była informowana ustnie (przez kierownika WTZ), że 
zostanie przyjęta gdy zwolni się miejsce. 

(akta kontroli str. 53, 57, 263-264) 

W Warsztacie nie prowadzono listy osób oczekujących na przyjęcie i rozpoczęcie 
terapii, o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej. Prezes 
Stowarzyszenia wyjaśnił, że przez przeoczenie nie prowadzono ww. listy, ale 
została ona założona z dniem 1 czerwca 2019 r. Według stanu na dzień 30 
czerwca 2019 r. na miejsce w Warsztacie oczekiwały dwie osoby 
niepełnosprawne14, które w orzeczeniach miały wskazane uczestnictwo w terapii 
zajęciowej. W okresie objętym kontrolą do Warsztatu w dniu 1 grudnia 2016 r. 

                                                      
12  Dz. U. Nr 63, poz. 587. Dalej także: rozporządzenie w sprawie wtz.  
13  Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, ze zm. Dalej także: ustawa o rehabilitacji zawodowej.  
14  Jedna złożyła wniosek w dniu 17 grudnia 2018 r., a druga 29 maja 2019 r. Obie osoby mają orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności.  
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została przyjęta jedna osoba w miejsce innego uczestnika, który zrezygnował na 
własną prośbę. Osoba ta oczekiwała na przyjęcie od 20 czerwca 2015 r. i spełniała 
warunki przyjęcia do Warsztatu.  

(akta kontroli str. 148-149, 196, 234) 

W latach 2016-2019 (na dzień 31 grudnia 2016 r. i 31 marca 2019 r.) liczba 
zakwalifikowanych do WTZ uczestników wynosiła 5015 i była zgodna z umową nr 
1/WTZ/03. Struktura wiekowa grupy nie ulegała istotnym zmianom w ww. okresie, 
najwięcej uczestników (od 22 do 23) było urodzonych w latach 1975-1985. 
Uczestnicy Warsztatu posiadali następujące wykształcenie: podstawowe – 20 
osób (tj. 40%), zasadnicze – 11, szkoły specjalne ukończyło siedem osób, 
gimnazjum – pięć, a cztery nie uczęszczały do żadnej szkoły, dwie miały 
wykształcenie średnie i jedna wyższe. Wśród uczestników WTZ z autyzmem 
dwóch posiadało wykształcenie podstawowe, jeden średnie i jeden zawodowe.  

(akta kontroli str. 145-147) 

Stowarzyszenie, zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie wtz, sporządzało 
sprawozdania roczne z działalności WTZ w 2016, 2017 i  2018 roku, które składało 
do PCPR w Szydłowcu. Sprawozdania te zawierały m.in. rozliczenie roczne oraz 
informację o wykorzystaniu przez Warsztat środków finansowych, a także 
informacje określone w § 21 ust. 2 lit a, d i e ww. rozporządzenia. Sprawozdania 
za 2017 i 2018 rok zawierały również informację o decyzjach podjętych przez 
Radę Programową WTZ w stosunku do uczestników Warsztatu, wobec których 
Rada Programowa dokonała oceny realizacji IPR. 

(akta kontroli str. 75-125) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2019 r. stwierdzono, że 
WTZ mieścił się w wynajmowanym16 parterowym budynku murowanym 
o powierzchni użytkowej 513,6 m2 i kubaturze 3.508,2 m3. W budynku znajdowało 
się 18 pomieszczeń: trzy toalety, szatnia dla uczestników, gabinet kierownika WTZ 
i księgowej Stowarzyszenia, pomieszczenie socjalne dla pracowników WTZ, sala 
rehabilitacyjna i 10 pracowni tematycznych17. Warunki lokalowe w WTZ oraz 
wyposażenie ww. pracowni było zgodne z zadeklarowanym w projekcie utworzenia 
WTZ, załączonym do wniosku o finansowanie przez PFRON kosztów utworzenia 
i działalności Warsztatu, na podstawie którego została podpisana umowa nr 
1/WTZ/03. Nie było jedynie gabinetu psychologiczno-medycznego.  

Kierownik WTZ wyjaśnił, że brak gabinetu psychologiczno-medycznego wynika 
z faktu, że Stowarzyszenie nie zatrudnia psychologa ani lekarza czy pielęgniarki. 
Ponadto Kierownik WTZ wyjaśnił, że w uregulowaniach wewnętrznych nie zostały 
określone szczegółowe warunki organizacji zajęć dla osób z autyzmem. 
Nie stworzono dla nich specjalnych warunków realizacji terapii (np. miejsc 
wyciszenia) z uwagi na brak takich możliwości lokalowych.  

(akta kontroli str. 172, 207-221) 

W wyniku kontroli list obecności w losowo wybranych 55 dniach18 ustalono, że nie 
zachowano określonej w umowie nr 1/WTZ/03 oraz rozporządzeniu w sprawie wtz, 
proporcji liczby uczestników do stanu zatrudnienia pracowników bezpośrednio 
z nimi pracujących .  

(akta kontroli str. 246-248) 

W Stowarzyszeniu zatrudnionych było na koniec  2016r.− dziesięciu, 2017 r.− 
ośmiu, na koniec 2018 r i na dzień 31 marca 2019 r. − dwunastu instruktorów 

                                                      
15  W tym, 29 uczestników posiadało orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a 21 umiarkowany. 
16  Od Gminy Szydłowiec na podstawie umowy użyczenia z dnia 30 września 2013 r. 
17  W tym pracownie muzyczna i florystyczna znajdujące się w jednej sali o łącznej powierzchni 58,40 m2, która w miarę 

potrzeby, jak wyjaśnił Kierownik WTZ może zostać podzielona przenośną ścianką drewnianą na dwie części.  
18  Tj. w pięciu dniach stycznia, czerwca i września 2016, 2017 i 2018 r. oraz stycznia i marca 2019 r. 
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terapii zajęciowej oraz jeden rehabilitant. W całym ww. okresie stan zatrudnienia  
pracowników merytorycznych nie odpowiadał wymogom umowy nr 1/WTZ/03 ze 
względu na wakat na stanowisku psychologa (1/4 etatu). Ponadto według stanu na 
dzień 31 grudnia 2017 r., były dwa wakaty na stanowisku terapeuty w pracowni 
informatycznej i muzycznej. Różnica pomiędzy liczbą zatrudnionych osób, a liczbą 
etatów według stanu na koniec 2018 r. i na koniec marca 2019 r. wynikała z faktu 
zatrudnienia instruktorów na umowę o zastępstwo, na czas nieobecności dwóch 
osób z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 

(akta kontroli str. 150, 249-251) 

Kierownik WTZ i księgowa Stowarzyszenia posiadali wyższe wykształcenie, 
a rehabilitant średnie ogólne oraz ukończone studium medyczne w zakresie 
fizjoterapii. Sześciu instruktorów terapii zajęciowej legitymowało się 
wykształceniem wyższym magisterskim, a dwóch posiadało wykształcenie średnie 
ogólne (w tym jeden studium policealne w zakresie ratownictwa medycznego), 
a pozostałych dwóch wykształcenie średnie techniczne. Pięciu terapeutów 
ukończyło kurs terapii zajęciowej. 

(akta kontroli str. 152, 252-254) 

Terapeuci pracujący z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w okresie 
objętym kontrolą, uczestniczyli w dwóch szkoleniach, tj. w dniu 4 lipca 2018 r. 
w szkoleniu pt. „Granice w relacji terapeutycznej pracownik podopieczny 
z niepełnosprawnością intelektualną i lub zaburzeniami psychicznymi” oraz 
27 września 2018 r. w szkoleniu pt. „Terapia zajęciowa – bank pomysłów 
z elementami treningu umiejętności społecznych. Trudne przypadki w terapii 
zajęciowej”.  

(akta kontroli str. 151, 255) 

W WTZ w latach objętych badaniem działała Rada Programowa, w skład której 
wchodzili: kierownik Warsztatu, specjalista do spraw rehabilitacji i 10 instruktorów 
terapii zajęciowej. W składzie Rady nie było psychologa, doradcy zawodowego 
ani  instruktora zawodu. W 2016 r. odbyło się 10 zebrań, w 2017 r. – siedem, 
w  2018 r. – 10 i w I kwartale 2019 r. – dwa. Protokoły z posiedzeń Rady 
Programowej z lat 2016-2019 (do 31 marca) nie zawierały informacji 
o opracowaniu przez Radę corocznych Indywidualnych Programów Rehabilitacji 
dla uczestników Warsztatu, w tym dla osób z autyzmem. Protokoły nie zawierały 
także informacji o konieczności dokonywania korekt w Indywidualnych 
Programach Rehabilitacji19 opracowanych na dany rok.  

(akta kontroli str. 277) 

Rada Programowa WTZ, stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie wtz, w latach 2016-2019 (do 31 marca) opracowywała corocznie dla 
każdego uczestnika z autyzmem IPR. Określano w nich pięć celów 
terapeutycznych w zakresie: zaradności osobistej, funkcjonowania emocjonalnego, 
usprawnienia ruchowego, współpracy z rodzicami lub opiekunami, umiejętności 
niezbędnych w pracy zawodowej oraz środki i metody, za pomocą których 
program będzie realizowany. Jednakże nie określono w nich, wymaganych ustawą 
o rehabilitacji zawodowej: form rehabilitacji, planowanych efektów rehabilitacji oraz 
osób odpowiedzialnych za realizację programu rehabilitacji. Ponadto Programy te 
nie zawierały także daty ich sporządzenia.  
Programy opracowywali instruktorzy terapii zajęciowej prowadzący zajęcia 
terapeutyczne z osobami z autyzmem. Do prac nad ich opracowaniem nie byli 
włączani doradcy zawodowi. Programy były podpisywane przez Kierownika WTZ 
i terapeutów.  

                                                      
19  Co ustalono na podstawie dokumentacji prowadzonej dla każdego uczestnika z autyzmem. 
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Opracowywanie IPR dla osób z autyzmem, w objętym kontrolą okresie, nie było 
poprzedzone dokonaniem diagnozy funkcjonalnej, sporządzonej na podstawie 
przedstawionej dokumentacji (np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), 
wywiadu, analizy sposobu funkcjonowania niepełnosprawnego oraz 
wielospecjalistycznej oceny dokonanej przez terapeutów, psychologów, 
instruktorów terapii zajęciowej. Nie korzystano także, stosownie do art. 8 ustawy 
o  rehabilitacji zawodowej, z możliwości dokonania oceny zdolności do pracy 
poprzez np.: przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych 
umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do 
wykonywania zawodu, ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności oraz 
ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań. 
Założenia dotyczące realizacji ww. celów terapeutycznych, w przyjętych przez 
Radę Programową IPR dla osób z autyzmem na poszczególne lata, były podobne, 
a ich modyfikacja niewielka. Tylko w przypadku jednego uczestnika z autyzmem 
w IPR na lata 2016-2019 uwzględniono trening ekonomiczny, mimo to wszystkie 
cztery osoby z autyzmem uczestniczyły w tym treningu.  

(akta kontroli str. 277 - 278) 

Rada Programowa w latach 2016-2019 (do 31 marca) co pół roku dokonywała 
okresowej oceny realizacji założonych w IPR ww. pięciu celów terapeutycznych 
oraz oceniała indywidualne efekty rehabilitacji czterech uczestników Warsztatu 
z autyzmem. Okresowe oceny były dokonywane w lipcu za I półrocze danego roku 
i styczniu za II półrocze poprzedniego roku, w formie opisowej, na tym samych 
drukach, na których sporządzono IPR. Dla dwóch uczestników WTZ z autyzmem 
oceny sporządzili terapeuci, opiekujący się pracowniami, do których osoby te stale 
uczęszczały w okresie objętym kontrolą. Pozostałym dwóm osobom z autyzmem 
IPR sporządzali terapeuci opiekujący się pracowniami, w których osoby te były 
rehabilitowane w czerwcu i grudniu danego roku. W ocenach okresowych nie 
wskazywano na konieczność dokonywania korekt w IPR opracowanych na dany 
rok. W kontrolowanym okresie Rada Programowa nie wskazała by którykolwiek  
uczestnik Warsztatu z autyzmem osiągnął postępy uzasadniające podjęcie przez 
niego nauki lub szkolenia zawodowego, realizację praktyk czy podjęcie pracy 
zawodowej. Rada Programowa, zgodnie z art. 10a ust. 5 i 6 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej, dokonała w dniu 19 lipca 2016 r. okresowej, kompleksowej oceny 
realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji (za lata 2013-2016) trzech 
uczestników Warsztatu z autyzmem i podjęła decyzję o kontynuowaniu przez nich 
przez kolejne trzy lata rehabilitacji w WTZ, jednakże nie podała uzasadnienia tej 
decyzji.  

 (akta kontroli str. 278 -280) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W opracowanych przez Radę Programową Indywidualnych Programach 
Rehabilitacji dla uczestników z autyzmem na lata 2016-2019 nie określono form 
rehabilitacji, planowanych efektów rehabilitacji oraz osoby odpowiedzialnej za ich 
realizację, co było niezgodne z art. 10a ust. 3 pkt 1, 5 i 6 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej. Ponadto programy te nie zawierały daty ich sporządzenia. 

(akta kontroli str. 277)  

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że powyższe wynikało z faktu, że osoby 
z autyzmem przebywające w WTZ mają ograniczone możliwości rozwoju 
intelektualnego i zachodzi konieczność powtarzania, nawet przez kilka lat, tych 
samych założeń dotyczących realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych 
w IPR. Np. jeden z uczestników z autyzmem mimo, że od kilku lat poddawany jest 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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terapii w zakresie zaradności osobistej, to w dalszym ciągu nie potrafi 
samodzielnie się ubrać i dokonywać zakupów w ramach treningu ekonomicznego.  

(akta kontroli str. 263) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że w związku z powyższym zostanie 
w najbliższym czasie opracowany przez Kierownika WTZ regulamin Rady 
Programowej, w którym zostaną określone m.in. zasady funkcjonowania oraz 
zakres jej działania i uprawnień, w tym zasady opracowania IPR. 

(akta kontroli str. 140-141) 

2. Rada Programowa WTZ nie dokonała kompleksowej oceny realizacji IPR 
jednego uczestnika Warsztatu z autyzmem, mimo że od momentu jego przyjęcia 
do WTZ (1 grudzień 2015 r.) minęło już trzy i pół roku, co było niezgodne z art. 10a 
ust. 5 i 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Zgodnie z tym przepisem rada 
programowa dokonuje pierwszej kompleksowej oceny realizacji IPR nie później niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie. 

(akta kontroli str. 278) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że nie dokonano ww. oceny w terminie 
określonym w ustawie o  rehabilitacji zawodowej przez niedopatrzenie członków 
Rady Programowej WTZ. Dopiero w trakcie kontroli w dniu 24 czerwca 2019 r. 
Rada Programowa dokonała takiej oceny.  

(akta kontroli str. 262, 281-283 i 290) 

3. W ocenie kompleksowej realizacji IPR, sporządzonej przez Radę Programową 
w dniu 19 lipca 2016 r. (za lata 2013-1016 ) dla trzech uczestników Warsztatu 
z autyzmem, nie zawarto stanowiska Rady Programowej w kwestii osiągniętych 
przez nich postępów w rehabilitacji, uzasadniających przedłużenie uczestnictwa 
w WTZ, co było niezgodne z art. 10a ust. 5 pkt 3 ustawy o  rehabilitacji zawodowej.  

(akta kontroli str. 278-279) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że nie dokonano ww. oceny przez 
niedopatrzenie członków Rady Programowej WTZ. Członkowie Rady Programowej 
wskazywali w trzyletnich ocenach kompleksowych na potrzebę dalszej rehabilitacji 
osób z autyzmem, mimo braku pozytywnych rokowań co do postępów, 
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej 
w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, ponieważ na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego nie było możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do 
ośrodka wsparcia20.  
Kierownik WTZ wyjaśnił, że Warsztat praktycznie spełnia rolę takiego ośrodka 
wsparcia. 

(akta kontroli str. 141, 208, 263) 

4. Wbrew wymogom określonym w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wtz 
oraz § 3 umowy nr 1/WTZ/0321, w WTZ, w okresie objętym kontrolą, nie 
zatrudniano psychologa. Jednakże w sprawozdaniu rocznym z działalności WTZ 
za rok 2016 podano, że prowadzona była w tym roku terapia psychologiczna m.in. 
w formie ćwiczeń relaksacyjno-koncentrujących, mimo że terapii takiej nie 
prowadzono.  

(akta kontroli str. 20, 23, 77-125) 
Kierownik WTZ wyjaśnił, że są trudności w znalezieniu osoby do pracy na 
stanowisku psychologa z uwagi na niskie wynagrodzenia jakie Stowarzyszenie 
może zaproponować na tym stanowisku. 

(akta kontroli str. 208)  

                                                      
20 Tj. ośrodek o jakim mowa w przepisach o pomocy społecznej 
21  W aneksie nr 30 z dnia 23 listopada 2012 r. wymiar zatrudnienia psychologa określono na ¼ etatu. 
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Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że przez nieuwagę sporządzającego to 
sprawozdanie podano informację o prowadzeniu terapii psychologicznej. 

(akta kontroli str. 208, 262) 

5. W latach 2016-2019 (do 31 marca) w WTZ nie prowadzono terapii zajęciowej 
w formie indywidualnej, mimo iż umowa nr 1/WTZ/03 w § 2 ust. 3 lit „a” zakładała 
prowadzenie terapii zajęciowej w takiej formie. Jej prowadzenie przewidywały 
również postanowienia  § 3 Regulaminu WTZ. 

(akta kontroli str. 19, 53 i 57) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że w WTZ nie prowadzono terapii zajęciowej 
w ww. formie z uwagi na posiadane warunki lokalowe i kadrowe oraz ograniczone 
środki finansowe.  

 (akta kontroli str. 233) 

6. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami, okresowo, przypadało 
więcej niż pięciu uczestników Warsztatu, co stanowiło naruszenie § 13 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie wtz oraz  § 2 ust. 2 umowy nr 1/WTZ/03.  
W wyniku badania list obecności z losowo wybranych 55 dni, z objętego kontrolą 
okresu,  ustalono że w 37 (67,2% zbadanych) przypadkach na jednego terapeutę 
przypadało ponad pięciu uczestników Warsztatu (od 6 do 10).  

(akta kontroli str. 246 -248) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że zgodnie z umową nr 1/WTZ/03 
Stowarzyszeniu przyznano 10 etatów na zatrudnienie terapeutów. W przypadku 
ich urlopów lub zwolnień lekarskich, których nie da się przewidzieć, nie ma 
możliwości z dnia na dzień zapewnić pełnej obsady kadrowej do opieki nad 
uczestnikami Warsztatu.  

 (akta kontroli str. 264) 

7. W obowiązujących, w okresie objętym kontrolą, regulaminach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z dnia 25 sierpnia 2003 r. oraz z dnia 10 stycznia 2019 r., 
wbrew obowiązkowi sformułowanemu w § 9 pkt 5 lit. b  rozporządzenia w sprawie 
wtz, nie określono obowiązków kierownika WTZ w zakresie planowania rozkładu 
zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopu 
pracowników.  

(akta kontroli str. 52-60 ) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że ww. zapisy przez niedopatrzenie nie zostały 
ujęte w regulaminach WTZ, ale do końca sierpnia 2019 r. zostanie opracowany 
nowy regulamin organizacyjny WTZ, który będzie uwzględniał ww. zapisy. 

(akta kontroli str. 234, 263) 

8. W umowie nr 1/WTZ/03, ani też w aneksach do tej umowy, nie określono 
wymaganych kwalifikacji pracowników WTZ, co było niezgodne z § 5 ust. 2 pkt 4 
rozporządzenia w sprawie wtz.  

(akta kontroli str. 18-22, 238-239, 262) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że do dnia kontroli nie posiadał wiedzy, że taki 
zapis w umowie powinien być. 

(akta kontroli str. 262) 

Starosta Szydłowiecki poinformował, że umowa została zawarta w 2003 r. na 
podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
2002 r., które nie zawierało takich wymagań. W związku z tym, że do obecnie 
obowiązującej umowy podpisano już 52 aneksy, zostanie zawarta ze 
Stowarzyszeniem nowa umowa, zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami.  

(akta kontroli str. 258) 
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9. Sprawozdania roczne z działalności WTZ za 2016, 2017 i 2018 rok 
Stowarzyszenie składało do PCPR w Szydłowcu, a nie do Powiatu 
Szydłowieckiego, co było niezgodne z § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wtz. 
Ponadto sprawozdania te były podpisywane przez kierownika WTZ, podczas gdy 
zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, do ważności pism i dokumentów 
SPON wymagane są dwa podpisy, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa 
i Sekretarza lub jednego członków z Zarządu. 

(akta kontroli str. 15, 75, 87, 108) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że przyjętej praktyki nie kwestionował ani PCPR 
w Szydłowcu ani Powiat Szydłowiecki. Kierownicy WTZ, podpisujący ww. 
sprawozdania, nie mieli świadomości, że powinny one być podpisywane przez 
Zarząd Stowarzyszenia. Ponadto Prezes Stowarzyszenia poinformował, że 
obecnie wszystkie pisma i  dokumenty dotyczące Stowarzyszenia i Warsztatu 
będą podpisywane przez osoby uprawnione.  

(akta kontroli str. 262) 

10. W sprawozdaniach rocznych z działalności WTZ za 2016, 2017 i 2018 nie 
przedstawiano informacji o ogólnej frekwencji uczestników na zajęciach 
w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego oraz informacji o formach 
i metodach realizowanej przez Warsztat działalności rehabilitacyjnej, wymaganych 
§ 21 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia w sprawie wtz.  

(akta kontroli str. 75-127) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że powodem powyższego było niedopatrzenie 
kierowników WTZ.  

(akta kontroli str. 234) 

11. Wbrew obowiązkowi określonemu w  § 21 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie wtz w sprawozdaniu rocznym z działalności WTZ za 2016 r. nie 
zamieszczono informacji o decyzjach podjętych przez Radę Programową 
w stosunku do uczestników Warsztatu, wobec których Rada dokonała oceny 
realizacji IPR. 

(akta kontroli str. 75-127) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że przez niedopatrzenie ówczesnego kierownika 
WTZ w ww. sprawozdaniu za 2016 r. brak tych informacji.  

(akta kontroli str. 234) 

12. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wbrew obowiązkowi wynikającemu 
z § 12 Statutu SPON, nie uchwaliło programu działalności Stowarzyszenia. 

 (akta kontroli str. 12) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że obecny Zarząd do końca września 2019 r. 
opracuje program działalności Stowarzyszenia i przedstawi go na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.  

(akta kontroli str. 233) 

13. Zarząd SPON, wbrew obowiązkowi wynikającemu z: 
– art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości22 

oraz § 19 ust. 1 Statutu nie ustalił zasad (polityki) rachunkowości 
Stowarzyszenia; 

– § 15 ust. 4 Statutu nie opracował i nie uchwalił zasad działania Zarządu 
Stowarzyszenia (regulaminu wewnętrznego), 

                                                      
22  Dz. U. z 2019 r., poz. 351, tj.  
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– § 15 ust. 13 Statutu nie określił zasad i kierunków współdziałania 
Stowarzyszenia, zwłaszcza z władzami samorządowymi, placówkami 
oświatowymi, służbą zdrowia, zakładami pracy, powiatowym urzędem 
pracy, na rzecz pomocy niepełnosprawnym.                                 

(akta kontroli str. 13-15) 

Prezes Stowarzyszenia poinformował, że obecny Zarząd uchwałą nr 6/2019 z dnia 
26 czerwca 2019 r. przyjął Regulamin wewnętrzny Zarządu SPON. Ponadto 
zapowiedział, że polityka rachunkowości zostanie przyjęta przez Zarząd do końca 
lipca br., a zasady i kierunki współdziałania Stowarzyszenia z ww. podmiotami 
zostaną opracowane do końca września 2019 r.  

(akta kontroli str. 233 i 284-289) 

W Stowarzyszeniu nie opracowano, w sposób prawidłowy, wymaganych 
dokumentów organizacyjnych. Regulamin Warsztatu nie obejmował części 
zagadnień wskazanych w § 9 rozporządzenia w sprawie wtz. Ponadto Zarząd 
Stowarzyszenia nie wywiązał się z obowiązków wynikających ze Statutu 
Stowarzyszenia, w tym nie opracował regulaminu działania Zarządu oraz zasad 
i kierunków współdziałania Stowarzyszenia z otoczeniem lokalnym. 
Prawidłowo kwalifikowano do udziału w Warsztacie osoby niepełnosprawne, 
posiadające stosowne orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. W Warsztacie prowadzono działania mające na celu zapewnienie 
odpowiednich warunków, w tym technicznych dla organizacji wsparcia dla 
uczestników WTZ, jednakże nie zapewniono pomieszczenia do wyciszenia dla 
osób z autyzmem. W całym kontrolowanym okresie Stowarzyszenie nie 
zatrudniało psychologa.  
Dla uczestników z autyzmem nie opracowywano prawidłowo IPR, nie określano  
w nich bowiem form i planowanych efektów rehabilitacji oraz osób 
odpowiedzialnych za ich realizację. Przeprowadzane coroczne i kompleksowo (raz 
na trzy lata) oceny realizacji programów nie zawierały uzasadnienia do kontynuacji 
terapii zajęciowej w Warsztatach. Uczestnictwo w WTZ było przedłużane, mimo 
braku podstaw do pozytywnych rokowań co do przyszłych postępów w rehabilitacji 
zawodowej (trzy osoby z autyzmem przebywały w WTZ od 2003 r.,) także 
z powodu braku innej możliwości wsparcia tych osób na terenie Powiatu 
Szydłowieckiego. 
Liczba uczestników Warsztatu była zgodna z określoną w umowie z Powiatem, ale 
okresowo, ze względu na ograniczenia kadrowe i finansowe, nie zostały 
zachowane prawidłowe relacje pomiędzy liczbą uczestników Warsztatu, 
a prowadzącymi zajęcia terapeutami.  

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania 
wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

W okresie objętym badaniem w WTZ brały udział cztery osoby niepełnosprawne 
z autyzmem23. W dniu ich zakwalifikowania do WTZ sporządzone zostały karty 
informacyjne uczestnika Warsztatu, zawierające ogólne informacje o uczestniku, 
w tym m.in. stopień niepełnosprawności, a następnie przeprowadzany był wywiad 
środowiskowy przez jednego z terapeutów WTZ w miejscu zamieszkania 
uczestnika. Po przeprowadzeniu wywiadu Rada Programowa sporządzała 
diagnozę, zawierającą m.in. prognozę efektów terapeutycznych dla danego 
uczestnika24. 

(akta kontroli str. 277) 

W odniesieniu do uczestników z autyzmem, jak wyjaśniła Prezes Stowarzyszenia, 

                                                      
23  Wszystkie te osoby miały orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.  
24  Dla trzech uczestników 22 grudnia 2003 r. a dla jednego 1 grudnia 2015 r. 
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terapię mającą na celu zapobieganie ich wykluczeniu, prowadzono w formie 
„rehabilitacji włączającej” polegającej na pełnym aktywizowaniu ich w życiu 
społeczności warsztatowej. Ponadto Prezes wyjaśniła, że na równi z innymi 
uczestnikami Warsztatu osoby z autyzmem brały udział we wszystkich zajęciach 
programowych i pozaprogramowych. Rehabilitacja społeczna uczestników 
Warsztatu, w tym z autyzmem, czyli umiejętność wykonywania czynności życia 
codziennego i zaradność osobista, była realizowana także przez trening 
ekonomiczny.  

(akta kontroli str. 142 ) 

W latach 2016-2019 (do 31 marca), stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie wtz, uczestnikom WTZ wypłacano w ramach treningu ekonomicznego 
kieszonkowe w wysokości 50 zł. Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że trening 
ekonomiczny został ograniczony do funduszu kieszonkowego z uwagi na to, że 
przepisy pozwalają na taką interpretację. Kwota przeznaczana na trening w latach 
2016-2019 była stała i wynosiła 50 zł od kwietnia 2006 r.  
Od 22 marca 2019 r. obowiązywał Regulamin przyznawania, wypłaty 
i  wydatkowania środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego w WTZ, 
przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 22 marca 2019 r., poprzednio 
obowiązywał Regulamin opracowany przez kierownika WTZ, ale Stowarzyszenie 
nie dysponuje dokumentem o dacie i trybie jego zatwierdzenia. Zgodnie z pkt. 1 
rozdziału II regulaminu z 2019 r. kierownik WTZ, w porozumieniu z Radą 
Programową, winien ustalić wysokość środków przeznaczonych na trening 
ekonomiczny każdego uczestnika  (kieszonkowe ). Do dnia zakończenia kontroli 
kwota ta nie została ustalona. 

(akta kontroli str. 69-73 i 142) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że przez niedoparzenie Kierownik WTZ 
dotychczas nie ustalił takiej kwoty, ale na najbliższym posiedzeniu Rady 
Programowej taka kwota zostanie ustalona. 

(akta kontroli str. 263) 
W latach objętych kontrolą uczestnicy WTZ otrzymywali co miesiąc  kieszonkowe 
w ustalonej wysokości, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Jak wyjaśnił Kierownik 
WTZ, przyjęto od początku istnienia Warsztatu, że miesięczna przerwa wakacyjna 
trwa od 15 lipca do 15 sierpnia25.  
W latach 2016-2019 (do 31 marca) Stowarzyszenie w ramach treningu 
ekonomicznego wypłaciło uczestnikom Warsztatu 84 676 zł, z tego: w 2016 r.− 
27 500 zł, 2017 r. – 25 500 zł, w 2018 r. – 25 139 zł i I kwartale 2019 r. – 4 537 zł. 
Czterem uczestnikom z autyzmem wypłacono łącznie 7 081 zł, z tego w: 2016 r. 
−2 222 zł, 2017 r. – 2 209 zł, 2018 r. – 2 076 zł, I kwartale 2019 r. – 574 zł.  
W grudniu 2016 i 2017 roku, ze środków pieniężnych przeznaczonych na trening 
ekonomiczny (potrąconych uczestnikom Warsztatu26), czterem uczestnikom 
z autyzmem wypłacono dodatkowo po 25 zł (w sumie 200  zł) jako tzw. „premie”, 
niezgodnie z Regulaminem przyznawania, wypłaty i  wydatkowania środków 
finansowych w ramach treningu ekonomicznego w WTZ. W rozdziale III ww. 
Regulaminu, ustalono, że środki finansowe przeznaczone na trening ekonomiczny, 
które zostały zgodnie z nim potrącone, przekazywane są na konto Warsztatu, 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną 
uczestników.   

(akta kontroli str. 69-73, 243-245) 

                                                      
25 Pojęcie „przerwa wakacyjna” nie jest zdefiniowane ani w ustawie o rehabilitacji zawodowej ani w rozporządzeniu 

w sprawie wtz. 
26 W określonych w Regulaminie przypadkach, np.  nieusprawiedliwionej nieobecności w WTZ. 
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Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że powyższe wynikało z niewłaściwej interpretacji  
zapisów ww. Regulaminu w latach 2016-2017, od 2018 roku nie jest to już 
praktykowane. 

 (akta kontroli str. 262) 
Z analizy postępów rehabilitacji czterech uczestników z autyzmem, wyjaśnień 
terapeutów pracujących z tymi osobami oraz kierownika WTZ, wynika że pomimo 
terapii zajęciowej prowadzonej w latach 2016-2018 nie zawsze następowała 
poprawa w sferze społecznej (rozumianej jako zaradność osobista czy znajomość 
zasad współżycia społecznego), sferze intelektualnej i emocjonalno-motywacyjnej. 
Uzyskano natomiast poprawę w komunikacji z innymi uczestnikami Warsztatu, 
m.in. tym poprzez udział w imprezach okolicznościowych i wyjazdach. 
W pozostałych obszarach, zwłaszcza w obszarze umiejętności zawodowych, nie 
odnotowano poprawy. Wszyscy trzej uczestnicy z autyzmem, przebywający 
w Warsztacie od 22 grudnia 2003 r., w swojej pracy wymagają wsparcia i ciągłego 
nadzoru. Jeden z nich mimo, że od 2003 r. poddawany jest terapii w zakresie 
zaradności osobistej, w dalszym ciągu nie potrafi samodzielnie się ubrać. 
W przypadku czwartego uczestnika z autyzmem, przebywającego w Warsztacie 
od 1 grudnia 2015 r., Rada Programowa WTZ nie dokonała okresowej 
kompleksowej oceny realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji.  

(akta kontroli str. 278) 

W przeprowadzonej przez Radę Programową w dniu 19 lipca 2016 r. okresowej 
kompleksowej ocenie realizacji IPR trzech uczestników z autyzmem, podjęto 
decyzję o kontynuowaniu przez nich rehabilitacji w WTZ przez kolejne trzy lata, 
jednak nie zajęto stanowiska w kwestii osiągniętych przez nich postępów 
w rehabilitacji, co opisano w obszarze pierwszym wystąpienia. 

 (akta kontroli str. 241, 278,279) 

Kierownik WTZ wyjaśnił, że w przypadku osób z autyzmem uczestniczących 
w zajęciach Warsztatu nie jest możliwa taka rehabilitacja zawodowa, która 
umożliwiłaby tym osobom funkcjonowanie na wolnym rynku pracy. Niektóre z tych 
osób mogłyby spróbować swych sił w zakładach aktywizacji zawodowej pod okiem 
trenera pracy, ale w najbliższej okolicy nie ma takich zakładów.   

(akta kontroli str. 160-161) 

W IPR uczestników z autyzmem nie zaplanowano uzyskania przez nich w trakcie 
terapii umiejętności zawodowych. Nie brali oni udziału w szkoleniach zawodowych, 
ani w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawców. Warsztat nie 
zapewnił im wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia. W kontrolowanym okresie dla 
żadnego z uczestników, Rada Programowa nie wskazała, że osiągnięte postępy 
uzasadniają podjęcie nauki, szkolenia zawodowego, realizację praktyk czy 
podjęcie pracy zawodowej.  

(akta kontroli str. 153-156, 278) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła, że uczestnicy z autyzmem mają bardzo duże 
trudności z nabyciem umiejętności zawodowych, udaje się jednak u nich 
wypracować cechy sprzyjające dobrym wykonywaniem powierzonych zadań. 
Są to między innymi: punktualność, sumienność, cierpliwość, dokładność, 
wykonywanie czynności według ustalonych schematów. Cechy te pozwalają na 
udział w szkoleniach zawodowych czy nieodpłatnych praktykach przy udziale 
trenera pracy jednak, nie jest to poziom pozwalający na podjęcie pracy.  
Ponadto Prezes wyjaśniła, że uczestnicy z autyzmem nie brali udziału 
w szkoleniach zawodowych czy nieodpłatnych praktykach przy udziale trenera, 
ponieważ WTZ nie miał możliwości znalezienia dla tych osób zakładów pracy, 
które przyjęły by ich na nieodpłatne praktyki czy szkolenia. Na terenie powiatu 
szydłowieckiego ani w jego okolicach nie funkcjonują zakłady aktywizacji 
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zawodowej ani ośrodki szkolenia zawodowego przyjmujące osoby 
niepełnosprawne ze znacznym lub średnim stopniem inwalidztwa, z którymi byłoby 
możliwe podjęcie współpracy.   
Od  powstania WTZ do dnia zakończenia kontroli, żaden jego uczestnik 
z autyzmem nie podjął pracy.  
W kontrolowanym okresie nie współpracowano także  z PUP w Szydłowcu 
w sprawie ich zatrudniania.  

(akta kontroli str. 142-143, 246,264) 

Stowarzyszenie podejmowało działania w celu integracji społecznej uczestników 
i kształtowania w lokalnej społeczności właściwych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych. Co roku organizowano, wspólnie z Gminą Szydłowiec 
i Powiatem Szydłowieckim oraz PCPR w Szydłowcu, okolicznościowe 
przedstawienia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, w których brały 
udział lokalne władze samorządowe i mieszkańcy, a także uczestnicy z sąsiednich 
warsztatów z Ostałówka i Mirowa. Co roku w grudniu były organizowane także 
Jasełka. Osoby niepełnosprawne z WTZ uczestniczyły też w kiermaszach 
organizowanych z okazji świąt. Organizowano corocznie wyjazdy do kina 
i wycieczki27, a ponadto uczestnicy Warsztatu brali udział w zawodach 
sportowych28 i konkursach29,.  

(akta kontroli str. 83, 97, 113 i 144) 

Warsztat od momentu jego powstania nie prowadził zajęć klubowych, nie podjęto 
też inicjatywy związanej z utworzeniem rady społecznej.  

(akta kontroli str. 144) 

Z wyjaśnień złożonych przez trzech instruktorów terapii zajęciowej i rehabilitantki, 
którzy w badanym okresie prowadzili najwięcej zajęć z niepełnosprawnymi 
uczestnikami z autyzmem oraz Kierownika WTZ, w sprawie funkcjonowania 
uczestników Warsztatu z autyzmem oraz oceny skuteczności udzielanego 
wsparcia tym uczestnikom wynika, m.in. że efektywność rehabilitacji zawodowej 
i społecznej jest ograniczona warunkami lokalowymi (np. brak wydzielonego 
miejsca do pracy dla tych osób), kadrowymi (np. brak instruktora zawodu czy 
terapeuty/psychologa, który posiadałby odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia 
rehabilitacji) oraz brakiem środków finansowych na wprowadzanie nowych form 
terapii, w tym indywidualnej. Wszyscy podkreślali, że osoby z autyzmem uzyskały 
największe efekty w zakresie rehabilitacji społecznej, ponieważ stały się bardziej 
pewne siebie, potrafią przełamywać nieśmiałość, przebywać w grupie jak też 
integrować się z innymi, są bardziej otwarte. W nowym otoczeniu nie są wycofane, 
ograniczyła się ich agresja  i zmniejszył się poziom lęku. 
Jedna z terapeutek stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
w strukturze WTZ „terapeuty cienia”, czyli prowadzenie terapii w systemie jeden 
terapeuta - jeden uczestnik z autyzmem oraz wprowadzenie zindywidualizowanych 
stanowisk pracy, odpowiadających potrzebom osób z autyzmem, ale nie jest to 
możliwe ze względów organizacyjnych i finansowych. 

(akta kontroli str. 160-169) 

Ponadto Kierownik WTZ wyjaśnił m.in., że: 
–  w grupach z osobami autystycznymi powinni być zatrudniani terapeuci 

wspomagający, gdyż terapeuta zajmujący się pięcioma uczestnikami nie 

                                                      
27  Do: Chłapowa - 5-8 września 2016 r., Zagnańska – 9 czerwca 2017 r., Łeby – 18-22 czerwca 2018 r., Lisowa 

(zwiedzanie ZOO) – 19 października 2018 r. 
28  W dniu: 3 czerwca 2016 r. w Olimpiadzie specjalnej dla wtz w Tomaszowie Mazowieckim, 11 września 2016 r. 

w Zwoleniu, 28 września 2016 r. w Szydłowcu, 10 i 29 września 2017 r. odpowiednio w Zwoleniu i Tomaszowie 
Mazowieckim.  

29  W dniu: 13 maja 2016 r. w przeglądzie twórczości artystycznej w Kowali, 2 października 2016 r. w Konkursie piosenki 
w Tomaszowie Mazowieckim, 12 lipca 2017 r. w Festiwalu piosenki biesiadnej w Ostałówku.  
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jest w stanie poświęcić osobie autystycznej dostatecznej ilości czasu, 
niezbędnej do skuteczniejszej rehabilitacji zawodowej; 

– prowadzenie warsztatu powinno być zadaniem własnym gmin; osoby 
pracujące w zarządach stowarzyszeń robią to nieodpłatnie, często ich 
kompetencje są niedostateczne, a przy tym  borykają się z ustawicznym 
brakiem czasu na pracę merytoryczną ze względu na sytuację rodzinną 
(są to przeważnie rodzice osób niepełnosprawnych) i zawodową. 
To wszystko może być powodem braku pełnego profesjonalizmu 
w działaniu i popełniania niezamierzonych błędów w funkcjonowaniu tak 
stowarzyszenia jak i samego Warsztatu.  

(akta kontroli str. 160-161) 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, odnosząc się do wsparcia 
osób niepełnosprawnych z autyzmem poinformował m.in., że PUP w okresie 
objętym kontrolą nie prowadził szczególnego wsparcia dla osób z autyzmem lub 
zespołem Aspergera i nie oferował żadnych usług lub instrumentów takim osobom.  

(akta kontroli str. 236-237) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Rada Programowa WTZ w latach 2016-2019 (do 31 marca), co pół roku oceniała 
indywidualne efekty rehabilitacji czterech uczestników Warsztatu z autyzmem, 
jednakże bez ich udziału, co było niezgodne z § 14 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie wtz.  

(akta kontroli str. 278) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że  Rada Programowa WTZ przez niedopatrzenie  
dokonywała oceny indywidualnych efektów rehabilitacji uczestników z autyzmem, 
bez udziału tych uczestników. 

(akta kontroli str. 262) 

W Warsztacie podejmowano działania mające na celu kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw i  zachowań sprzyjających integracji 
z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami z autyzmem.  
W Indywidualnych Programach Rehabilitacji dla osób z autyzmem nie 
zaplanowano efektów rehabilitacji społecznej i zawodowej, jednak w ocenie 
terapeutów uzyskały one poprawę umiejętności społecznych, w tym zaradności 
osobistej i  komunikacji z otoczeniem, poprzez m.in. udział w organizowanych 
spotkaniach, wyjazdach, zawodach i konkursach. Uczestnicy Warsztatu 
z autyzmem, w ocenie terapeutów, nie byli jednak w stanie nabyć umiejętności 
zawodowych koniecznych do podjęcia pracy. WTZ nie zapewnił im możliwości 
realizacji praktyk i szkoleń zawodowych i nie nawiązał współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami i zakładami szkoleniowymi, ani z  PUP w  Szydłowcu. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:  

1. Opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji dla uczestników 
Warsztatu z uwzględnieniem form i planowanych efektów terapii oraz osób 
odpowiedzialnych za ich realizację.  

2. Uwzględnianie przez Radę Programową WTZ, w kompleksowej ocenie 
uczestnika, stanowiska w kwestii osiągniętych postępów w rehabilitacji.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski pokontrolne 
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3. Podjęcie działań w celu zatrudnienia w WTZ psychologa oraz prowadzenia 
terapii zajęciowej w formie indywidualnej, zgodnie z umową nr 1/WTZ/03 oraz 
regulaminem WTZ. 

4. Dostosowanie liczby uczestników Warsztatu, pozostających pod opieką 
jednego terapeuty, do wymagań określonych w § 13 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej. 

5. Określenie w Regulaminie Warsztatu obowiązków kierownika WTZ 
w zakresie planowania rozkładu zajęć w Warsztacie, przerw wakacyjnych 
uczestników warsztatu, urlopu pracowników.  

6. Dokonywanie przez Radę Programową WTZ oceny indywidualnych efektów 
rehabilitacji uczestników Warsztatu przy ich udziale, zgodne z § 14 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie wtz. 

7. Przekazywanie Powiatowi Szydłowieckiemu prawidłowo sporządzonych 
rocznych sprawozdań z działalności rehabilitacyjnej WTZ zawierających 
wszystkie informacje określone w § 21 rozporządzenia w sprawie wtz. 

8. Ustalenie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia z władzami 
samorządowymi, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, zakładami pracy, 
powiatowym urzędem pracy na rzecz pomocy niepełnosprawnym, oraz 
uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia, zgodnie z § 12 i 15 ust. 13 
Statutu SPON. 

9. Ustalenie zasad (polityki) rachunkowości Stowarzyszenia, zgodnie z art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,  16   lipca 2019 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Jan Sulima   
Główny specjalista k.p. 
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