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WST�P  

W�ród kilku funkcji, które pełni Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych jest istotna funkcja badawczo-analityczna. Z tej racji 

Fundusz wykonuje badania i analizy szerokiej gamy zjawisk oraz procesów 

dotycz�cych �rodowiska osób niepełnosprawnych w Polsce. Ta funkcja PFRON 

jest realizowana w zasadzie od pocz�tków istnienia tej instytucji, tj. od 

powołania sprzed 16 laty ustaw� z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu  

i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

Zgodnie z realizacj� tej funkcji oraz z własnym planem badawczym Fundusz 

zrealizował drugie, ogólnokrajowe badanie warsztatów terapii zaj�ciowej.  

 

Obecne badanie ma charakter kontynuacji badania z 2003 roku. Fakt ten 

powoduje, �e ma ono warto�� analizy panelowej, gdy� w obu wypadkach 

badano t� sam� populacj�, według tego samego narz�dzia, tymi samymi 

wska	nikami. W 2005 roku badanie wzbogacono nieznacznie wska	nikami, 

które okazały si� celowe po analizie wyników z badania 2003 roku. Natomiast 

nie rezygnowano z �adnych zagadnie� i wska	ników pomiaru zjawisk z badania 

z 2003 roku. Tak�e, co jest istotne dla analizy porównawczej i badania 

panelowego, badanie obj�ło cał� populacj� warsztatów terapii zaj�ciowej.  

 

Warsztaty terapii zaj�ciowej działaj� w Polsce ju� od 16 lat. Ten długi okres jest 

dostateczn� przesłank� do tego, aby po tylu latach ich funkcjonowania, i po 

uzyskaniu wyników z badania w 2003 r. mo�na było dokonywa� porówna� 
dynamiki efektywno�ci ich działania. Pozwala to na prowadzenie pogł�bionych 

analiz oraz wyci�ganie na tej podstawie okre�lonych wniosków dla praktyków 

przedmiotu, jak i dla procesu legislacyjnego. 

 

W raporcie z 2003 roku było wzmiankowane, �e uzyskane wyniki, w pewnym 

zakresie, mo�na traktowa� jako badanie pilota�owe, a wi�c takie, które – z 

pewnej perspektywy badawczej mog� by� traktowane, jako wst�pne rozeznania 

badania problematyki warsztatów terapii zaj�ciowej dla wieloletniego procesu 

badawczego. Zało�enie to wynikało z faktu, �e badanie wtz w 2003 r. miało 

nowatorski charakter oraz, �e nie było dla tego procesu sprawdzonych wzorców, 

ani nie mo�na było porówna� wyników z wcze�niejszymi ustaleniami.  

 

Analiza wyników z badania z 2005 roku potwierdziła te zało�enia. Potwierdziła 

tak�e, �e przyj�te wówczas w ankiecie wska	niki i narz�dzia pomiaru zjawisk  

i procesów wyst�puj�cych w wtz sprawdziły si� generalnie, a tak�e  

w szczegółach. Jednak�e po analizie danych z badania okazało si�, �e celowe 

jest wł�czenie do ankiety kilku nowych elementów badawczych i kilku nowych 
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wska	ników. Wzbogaciły one badan� problematyk�, jak i zastosowane 

narz�dzia pomiaru. 

 

Ze wzgl�du na fakt, �e badanie z 2005 roku jest badaniem panelowym, którego 

wyniki s� porównywane z baz� wyników z badania z 2003 roku, to wszystkie 

cele i zało�enia badawcze musz� by� - ze wzgl�dów metodologicznych - 

identyczne jak w badaniu z 2003 roku. Powoduje to, �e w niniejszym raporcie 

zało�enia te b�d� powtórzone in extencio. W obecnym raporcie mo�e to 

sprawia� wra�enie pewnych powtórze�, jednak�e musz� one by� wprowadzone, 

gdy� z zało�enia, niniejszy raport jest nowym, niezale�nym opracowaniem, a w 

nim musz� by� przedstawione tak�e cele i zało�enia badawcze.  

 

Ustalenia z obu bada� pozwalaj� na porównanie ustawowych zało�e� 
dotycz�cych działania warsztatów z ich funkcjonowaniem w praktyce. Ustawa z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pó	n. zm.) - zwana dalej 

ustaw� - nie narzuca wprost Funduszowi obowi�zku kontroli wtz. Istnieje 

jednak�e zapis art. 51 ust. 3, pkt. 6 ustawy, który mówi, �e do zada� Zarz�du 

PFRON nale�y „sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem �rodków Funduszu 

przekazywanych na realizacj� zada� okre�lonych ustaw�”. Z tego tytułu, 

PFRON jako najwi�kszy płatnik wtz, ma obowi�zek systematycznej weryfikacji 

tego, jak skutecznie i efektywnie wydawane s� �rodki Funduszu przez wtz. 

Realizacja obu bada� była w rzeczywisto�ci form� monitoringu ich 

funkcjonowania, a tak�e w powa�nym zakresie ocen� funkcjonowania wtz. 

 

Analiza i synteza wyników z obu bada� umo�liwia ich porównywanie  

i obserwowanie zachodz�cych zmian. Pozwala to na prowadzenie pogł�bionej 

ich analizy oraz stawianie diagnozy funkcjonowania warsztatów terapii 

zaj�ciowej w Polsce z perspektywy czasowej. Wyniki bada� mog� sta� si� 
podstawow� baz� analityczn� do porówna� z tego rodzaju warsztatami lub 

podobnymi instytucjami w Unii Europejskiej. Wyniki bada� mog� okaza� si� 
istotne z punktu widzenia finansowania wtz z krajowych �rodków 

publicznych. Mog� mie� w przyszło�ci tak�e wpływ na decyzje zwi�zane z 

dofinansowaniem �rodowiska osób niepełnosprawnych uczestnicz�cych w wtz z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zgodnie z listem przewodnim do badania wtz w 2003, informowano warsztaty, 

�e otrzymaj� opracowane wyniki badania. Raport z tego badania, wraz z 

rozbudowan� cz��ci� wnioskow�, był rozesłany do wszystkich organizatorów 

wtz. Informacja ta jest o tyle istotna, bowiem organizatorzy wtz otrzymali 

okre�lon� wiedz� o funkcjonowaniu wtz, która była ogl�dem z perspektywy 

ogólnokrajowej. Tym samym nale�y domniemywa�, �e tak� wiedz� otrzymały 

tak�e poszczególne wtz. Problem w tym, �e w cz��ci wnioskowej raportu były 
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dokonane okre�lone ustalenia, które deszyfrowały pewne mechanizmy i procesy, 

które zaobserwowano w funkcjonowaniu wtz. Mogły one by�, z pewnych 

wzgl�dów, niewygodne dla kierowników warsztatów. Mo�na domniemywa�, co 

jest tu pewnego rodzaju przypuszczeniem, �e lektura raportu mogła wpłyn�� na 

postaw� kierowników wtz podczas wypełniania ankiety w 2005 roku. W 

niniejszym raporcie, przy analizie danych, ten aspekt sprawy b�dzie 

obserwowany i brany pod uwag�.  
 

Badanie Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało 

zrealizowane na podstawie ankiety opracowanej w Funduszu. Została ona 

wysłana do wszystkich wtz w Polsce, które prowadziły działalno�� w dniu 

31.XII.2005 r. Dzi�ki pozytywnej reakcji warsztatów otrzymano odpowiedzi ze 

100% wtz, co umo�liwia operowanie w raporcie warto�ciami w liczbach 

bezwzgl�dnych, a nie tylko wzgl�dnych (procentach). Informacja ta jest o tyle 

istotna, gdy� w badaniu z 2003 roku przebadano tak�e 100% warsztatów. 

Uzyskane w 100% wyniki z obu bada� pozwalaj� Funduszowi na opracowanie 

pogł�bionej diagnozy funkcjonowania wtz w Polsce w uj�ciu dynamicznym dla 

okresu lat 2003 – 2005. 

 

Istotno�� uzyskanych wyników i uogólnie� dokonanych na tej podstawie, polega 

na tym, �e zostały opracowane w oparciu o empiryczne badanie. 

 

Realizacja obu bada� w takiej skali oznacza, �e Fundusz uzyskał wyczerpuj�ce i 

porównywalne informacje o warsztatach terapii zaj�ciowej. Wyniki bada� 
dokonanych w perspektywie dwuletniej maj� szczególn� warto�� poznawcz�. 
Polega ona na tym, �e panelowe powtórzenie badania wtz powoduje, �e 

uzyskane w 2003 roku wyniki – je�eli oka�e si�, �e ich skala i proporcje 

znacz�co nie odbiegaj� od tych z 2005 roku, uwiarygodniaj� wyniki z obu 

bada�. Problem polegał na tym, �e przed realizacj� badania w 2003 roku nie 

było informacji, jak przedstawia si� sytuacja dotycz�ca funkcjonowania wtz w 

ró�nych płaszczyznach ich działalno�ci. Pojawienie si� rozbie�no�ci b�dzie 

sygnałem do ich wyja�nienia.  

 

Wiarygodna i potwierdzona informacja o funkcjonowaniu wtz pozwala na 

bardziej racjonalne planowanie wydatków, analiz� efektywno�ci ich 

wydatkowania oraz mo�e stanowi� podstaw� do wprowadzenia ewentualnych 

zmian organizacyjnych i strukturalnych w ich funkcjonowaniu. 

 
Ilekro� w niniejszym raporcie b�dzie u�ywana nazwa ustawa, b�dzie ona 

oznaczała Ustaw� z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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Ilekro� w niniejszym raporcie b�dzie u�ywana nazwa rozporz�dzenie, b�dzie 

ona oznaczała Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zaj�ciowej. 

 

Ilekro� w niniejszym raporcie b�dzie mowa o okresie 2003-2005, nale�y przez 

to rozumie� okres od 31.12.2003 r. do 31.12.2005 r. 
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ROZDZIAŁ I.  
METODOLOGIA I ZAŁO�ENIA BADANIA WARSZTATÓW TERAPII 
ZAJ�CIOWEJ 

 

Przy projektowaniu badania warsztatów terapii zaj�ciowej w 2005 r. 

zało�ono kilka celów zwi�zanych z ich realizacj�. Były one zwi�zane z 

okre�lonymi potrzebami. Zasadniczym celem była potrzeba przeprowadzenia 

ponownej diagnozy funkcjonowania wtz obejmuj�cych cał� ich populacj� w 

Polsce. Istniała tak�e istotna potrzeba przeprowadzenia analizy porównawczej 

wyników badania z 2003 roku z wynikami z 2005 roku, w celu odnotowania 

zaistniałych zmian w ich funkcjonowaniu w okresie 2 lat. Istotnym 

imperatywem były tak�e potrzeby legislacyjne w zakresie podstawowych 

informacji o zachodz�cych w wtz-ach kierunkowych procesach.  

Realizacja badania wi�zała si� z postawieniem zasadniczych pyta�, na które 

nale�ało uzyska� precyzyjnie odpowiedzi. Podstawowym pytaniem badawczym 

był problem, czym s� w rzeczywisto�ci wtz po 16 latach działalno�ci. Jaki 

model ich funkcjonowania ukształtował si� w praktyce i czy model ten zmienia 

si� pod wpływem wyników i wniosków z badania z 2003 roku. Czy obraz 

odtworzony i zrelacjonowany w raporcie z 2003 roku zachował wa�no�� w 

podstawowych parametrach i ustaleniach, a je�eli nie zachował, to w jakim 

stopniu, i w jakich aspektach. 

Raport z 2003 roku odnosił si� m.in. do funkcjonowania pewnych stereotypów o 

funkcjonowaniu wtz. Dostarczył racjonalnych argumentów dla ich odkłamania, 

czyli dostarczył obiektywnych danych o rzeczywistym ich funkcjonowaniu. Ten 

aspekt informacji z badania z 2005 roku jest jeszcze bardziej mo�liwy do 

weryfikacji dzi�ki posiadaniu dodatkowych „twardych”, tj. kompletnych i 

wiarygodnych informacji o warsztatach terapii zaj�ciowej funkcjonuj�cych w 

Polsce w latach 2003 – 2005.  

 

Ze wzgl�dów na zamierzony szerszy kontekst tego badania oraz na 

porównawcze aspekty uzyskanych wyników, badanie PFRON musiało 

rozpoznawa� znacznie szerszy wachlarz zagadnie� merytorycznych, ani�eli 

roczne sprawozdania z działalno�ci wtz składane obligatoryjnie ka�dego roku 

przez jednostki prowadz�ce wtz-y do powiatów. Sprawozdania te maj� przede 

wszystkim wymiar finansowy i nie wyczerpuj� potrzeb informacyjnych wy�ej 

wymienionych celów, co powodowało, �e nie było mo�liwe opieranie si� na nich 

w ogólnokrajowych porównaniach i analizach. 

Badanie dotyczyło przede wszystkim zagadnienia ogl�du warunków pobytu 

uczestników w warsztatach terapii zaj�ciowej i przebiegaj�cych tam procesów 
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rehabilitacji. Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmowały analiz� m.in. 

mechanizmów rekrutacji uczestników, problematyki struktury społecznej 

uczestników, rodzajów ich schorze�, rotacji uczestników w wtz, wykształcenia, 

prowadzonych form terapii, relacji pracowników wtz z rodzin� uczestnika, 

warunków lokalowych oraz inne aspekty funkcjonowania uczestników w 

warsztacie. Sondowało tak�e ró�ne aspekty rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

w tym stopie� przygotowania uczestników do podj�cia pracy zawodowej. 

Badanie obejmowało tak�e analiz� funkcjonowania wtz w płaszczy	nie 

organizacyjnej, ekonomicznej oraz kadrowej. Ta ostatnia problematyka została 

w badaniu z 2005 roku znacznie poszerzona o zestaw wska	ników badaj�cych 

struktur� wykształcenia kadry, aspekty szkoleniowe i podnoszenia kwalifikacji.  

 

W wyniku przeprowadzonego badania Fundusz posiada obecnie dokładne 

informacje o funkcjonowaniu wszystkich wtz, które prowadziły działalno�� na 

31.XII.2003 r. i na 31.XII 2005 r. Mo�na ogólnie oceni�, �e jako�� uzyskanych 

danych w obu badaniach jest wysoka. Jednak�e, tak jak we wszystkich tego typu 

badaniach, niewielka cz��� wtz przesłała ankiety wypełnione stosunkowo 

nieprecyzyjnie. Zdarzały si� niekiedy braki odpowiedzi na niektóre pytania 

ankiety lub oczywiste nie�cisło�ci liczbowe. W rezultacie, w niektórych tabelach 

wyst�puj� niewielkie braki danych, co powodowało, �e zmieniała si� podstawa 

ich oprocentowania.  
 

Dla autorów badania pewnym dylematem metodologicznym jest fakt, �e musz� 
uogólnia� i budowa� pewne hipotezy, a tak�e formułowa� okre�lone tezy w 

oparciu o wyniki z badania uzyskane metod� ankietow�. Oczywi�cie, pozyskane 

dane s� w pełni udokumentowane i wiarygodne oraz podpisane przez osoby 

wypełniaj�ce ankiet�. Jednak�e wypełnianie ankiety nie jest obligatoryjne dla 

wtz, a tym samym pozyskane wyniki zawsze obarczone s� pewn� doz� 
nie�cisło�ci. I wła�nie ten stopie� nie�cisło�ci uzasadnia pewne w�tpliwo�ci, 

gdy� informacje oparte s� o dane ankietowe, a nie oficjalne dane ze sprawozda�. 
Chodzi o to, �e pracownicy wtz, którzy wypełniali ankiety, niezale�nie od tego 

jak precyzyjnie (lub nieprecyzyjnie) podawali dane, nie ponosz� za to �adnej 

odpowiedzialno�ci. Pewnym rozwi�zaniem tego dylematu jest propozycja 

prowadzenia oficjalnych bada� o rozbudowanej strukturze zagadnie�.  
 

Z zało�enia, oba badania miały mie� (i maj�) wymiar diagnostyczny i 

weryfikacyjny.  

 

Wymiar diagnostyczny badania polegał na przeprowadzeniu pomiarów 

wyst�powania poszczególnych procesów i zjawisk zachodz�cych w warsztatach 

terapii zaj�ciowej w warto�ciach bezwzgl�dnych, a nie na próbkach, czy 

wycinkowych sprawozdaniach finansowych. Chodziło o pomiar w 

płaszczyznach i aspektach społecznych, a nie tylko ekonomicznych. Jest to 
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szczególnie istotne po 16 latach funkcjonowania tych placówek rehabilitacji 

społecznej, w sytuacji gdy brak było o nich pełnej informacji. 
 

Wymiar weryfikacyjny polegał na porównaniach i analizach tego co zało�ono w 

ustawie, z tym co i jak funkcjonuje w rzeczywisto�ci. Istotn� funkcj� tego 

wymiaru jest tak�e weryfikacja funkcjonuj�cych stereotypów o warsztatach 

terapii zaj�ciowej. Ten wymiar badania pozwala na wypracowanie wła�ciwego 

wizerunku tych placówek. Wyniki uzyskane t� drog� pozwol� na operowanie 

wiarygodnymi informacjami, co umo�liwia weryfikowanie o nich obiegowych 

opinii.  
 

Istotn� inspiracj� badania PFRON z 2003 roku była analiza ankiety i wyników z 

badania, które przeprowadziło Biuro Pełnomocnika Rz�du do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w 2001 roku. Przed rozpocz�ciem badania przeprowadzono 

tak�e rozpoznawczy pilota� w kilku wtz na terenie Warszawy. Rozmowy i 

osobisty ogl�d wtz–ów w ich codziennym funkcjonowaniu, w istotnym zakresie 

wzbogaciły wiedz� i wyobra�enia o tym, czym s� obecnie tego typu placówki.  

 

Wszystkie informacje i dane zebrane w badaniu z 2005 roku dotycz� stanu 

warsztatów terapii zaj�ciowej na dzie� 31.XII.2005 roku.  
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ROZDZIAŁ II.  
OGÓLNE DANE O WARSZTATACH TERAPII ZAJ�CIOWEJ 

 

1. Informacje ogólne  

 

Pierwsze zapisy ustawowe oszcz�dnie okre�lały cel tworzenia wtz. W całej 

ustawie z 1991 roku tylko artykuł 23 ust. 2 stwierdzał, �e „Warsztaty tworzone 

s� dla osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do pracy zarobkowej, 

dla których terapia zaj�ciowa jest form� rehabilitacji społecznej”. Ta 

lakoniczno�� utrudniała ich tworzenie i rodziła wiele nieporozumie�.  
 

Natomiast zapisy aktualnie obowi�zuj�cej ustawy przypisuj� wtz-om ju� 
rozbudowane funkcje i zadania. Art. 10a. ust. 1 i 2 ustawy stwierdza, �e 

„Warsztat oznacza wyodr�bnion� organizacyjnie i finansowo placówk� 
stwarzaj�c� osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy mo�liwo�� 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiej�tno�ci niezb�dnych do podj�cia zatrudnienia. 2. Realizacja przez warsztat 

celu, o którym mowa w ust.1 odbywa si� przy zastosowaniu technik terapii 

zaj�ciowej, zmierzaj�cych do rozwijania:1) umiej�tno�ci wykonywania 

czynno�ci �ycia codziennego oraz zaradno�ci osobistej, 2) psychofizycznych 

sprawno�ci oraz podstawowych i specjalistycznych umiej�tno�ci zawodowych, 

umo�liwiaj�cych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podj�cie pracy”. 

Art.10b. ust. 2 mówi: „Koszty utworzenia, działalno�ci i wynikaj�ce ze 

zwi�kszenia liczby uczestników warsztatu s� współfinansowane ze �rodków 

Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (…), ze 

�rodków samorz�du terytorialnego lub innych �ródeł.”  

 

Historia powoływania wtz si�ga roku 1992 roku, kiedy to utworzono w Polsce 

pierwsze warsztaty. Ich liczebno�� rosła systematycznie co spowodowało, �e na 

koniec 2003 roku działało ich w sumie 507, a na dzie� 31.XII. 2005 r. - 608 wtz. 

W tym miejscu nale�y poda� informacj�, �e w badaniu z 2005 roku do analizy 

danych zostało wł�czonych tylko 600 wtz
1
.  

 

Analizy wykazuj�, �e w 2003 roku nie było wtz w 90 powiatach, co stanowiło 

23,7% liczby powiatów, a w 2005 w 48 powiatach -12,7%.  

Proces ten obrazuje diagram 1. 

 

 

                                                 
1 8 wtz zostało wył�czonych z analizy ze wzgl�du na fakt, �e zostały powołane do działalno�ci dopiero w 

ostatnich dniach grudnia 2005 roku, w zwi�zku z tym nie miały jeszcze uczestników, prowadzonej ksi�gowo�ci 

itp, czyli własnej historii, któr� mo�na byłoby w badaniu analizowa�.  
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Diagram 1 

Dynamika ubytku braków wtz w powiatach

12,7%

23,7%

0%
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Brak wtz w 90 powiatach w 2003 r. Brak wtz w 48 powiatach w 2005 r.

 
 
 
Powy�szy diagram wyra	nie obrazuje, �e nast�puje dynamiczne zjawisko 

ubytku powiatów, w których nie ma wtz. Ju� tylko 12,7% powiatów nie posiada 

własnego wtz. Je�eli ta dynamika utrzyma si� w nast�pnych latach mo�e okaza� 
si�, �e b�d� one wkrótce we wszystkich powiatach.  

 

Analiza wyników wskazuje, �e wzrosła aktywno�� powiatów oraz cz��ci 

organizacji pozarz�dowych w tych powiatach w tworzeniu wtz. Podj�ły one 

wzmo�one prace zwi�zane z zakładaniem nowych wtz. Jednak�e cz��� 
powiatów nadal tego nie robi. Sytuacja ta jest z ró�nych wzgl�dów 

niezrozumiała, szczególnie z powodów ekonomicznych, bowiem �rodki na ich 

utworzenie i funkcjonowanie prawie w cało�ci pochodziły i pochodz� z PFRON, 

np. w 2003 r. w wysoko�ci 96,8%. 

 

Analiza terytorialnego rozkładu powiatów, w których nie utworzono wtz mo�e 

cz��ciowo wskaza� na regionalne, by� mo�e cywilizacyjne, a nawet historyczne 

tło uwarunkowania tego procesu. Wskazuje na to fakt, �e przy jednakowych lub 

podobnych warunkach ustawowych i finansowych w jednych regionach Polski 

wtz powstaj� bardziej dynamicznie, w innych słabiej. Brak wtz 48 powiatach 

pokazuje, �e struktury organizacyjne nowych podmiotów powstaj� nadal 

opornie.  

 

Proces powoływania wtz w okresie 1994 - 2005 ukazuje poni�sza tabela. 

Pokazuje ona dynamik� tego zjawiska, wraz z dynamik� przyrostu uczestników.  
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Tabela 1. Liczba wtz i ich uczestników w latach 1994-2005 

Warsztaty Uczestnicy wtz Lp. Rok 
liczba wzrost w % liczba wzrost w % 

�rednio uczestników  
w jednym wtz  

1.  1994 160 - 4 320 - 27,0 

2.  1995 206 28,8 5 866 35,8 28,5 

3.  1996 262 27,2 6 957 18,6 26,6 

4.  1997 291 11,1 8 312 19,5 28,6 

5.  1998 297 2,1 8 746 5,2 29,4 

6.  1999 312 5,1 9 202 5,2 29,5 

7.  2000 358 14,7 10 554 14,7 29,5 

8.  2001 390 8,9 11 489 8,9 29,5 

9.  2002 436 11,8 12 992 13,1 29,8 

10.  2003 507 16,3 15 967 22,9 31,5 

11.  2004 568 12,0 18 198 14,0 32,0 

12.  2005 608 7,0 19 797 8,8 32,6 

 

W procesie tworzenia warsztatów terapii zaj�ciowej obserwowane jest kilka 

interesuj�cych zjawisk.  

1. Systematycznie ro�nie liczba wtz. W pocz�tkowych latach wyst�piła du�a 

dynamika ich powoływania. Natomiast w kolejnych obserwujemy 

zachwianie dynamiki ich powoływania, szczególnie w latach 1998 i 1999. Po 

tym załamaniu dynamika wzrostu jest znowu istotna.  

2. Ro�nie tak�e dynamicznie liczba uczestników wtz. Ich przyrost osi�gn�ł w 

przeci�gu pi�ciu ostatnich lat 53,9 %. Na proces ten składa si� wiele 

czynników: wzrost liczby wtz, niska rotacja uczestników warsztatów, napływ 

absolwentów kolejnych roczników szkół specjalnych, brak ofert pracy dla 

osób niepełnosprawnych oraz nadal mała liczba Zakładów Aktywno�ci 

Zawodowej (na koniec 2006 roku tylko 40). Jednocze�nie, skala wzrostu 

�redniej liczby uczestników w jednym wtz pokazuje na niezaspokojone, 

społeczne potrzeby w tym zakresie.  

3. Obserwuje si� tak�e systematyczny wzrost �redniej liczby uczestników w 

jednym wtz. Na przełomie lat 2000-2003 wzrost ten wynosi 6,8%, a w całym 

analizowanym okresie ju� 9,2%. Dynamika tego przyrostu oznacza, �e w 

nowo powoływanych wtz, ale tak�e w ju� funkcjonuj�cych, nast�puje proces 

znacznego „dog�szczania” uczestników. To tak�e wskazuje, na 

niezaspokojone społeczne potrzeby w zakresie powoływania nowych wtz w 

ogóle, ale tak�e w tych powiatach, w których ju� one działaj�.  
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Graficzny obraz dynamiki tworzenia wtz w latach 2000 – 2005 pokazuje 

poni�szy diagram. 

Diagram 2 
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Pełne proporcje rozkładu powstawania wtz w ró�nych o�rodkach w latach 2003 

i 2005 pokazuje poni�szy diagram. 

 

Diagram 3. 
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Utworzenie 101 nowych wtz w latach 2003 – 2005 zmieniło dotychczasow� 
struktur� rozmieszczenia wtz w Polsce. Nowe wtz powstawały przede 

wszystkim na wsiach oraz miastach poni�ej 20 tys. mieszka�ców. W tych 

dwóch typach miejscowo�ci działało w 2003 roku 43% wtz, a w 2005 r. ju� 
47,5%. Oznacza to, �e prawie co drugi wtz działa na wsi lub małym o�rodku 

miejskim. Dynamika tego procesu sugeruje, �e w kolejnych latach mo�e on si� 
nasili�. Ten kierunek zmian w rozmieszczeniu wtz mo�e wskazywa�, �e 

najmniejsze miejscowo�ci niejako „nadrabiaj�” dystans w tej sprawie w 

stosunku do du�ych o�rodków miejskich. 

 

Z punktu widzenia analizy dynamiki procesu powstawania wtz interesuj�ca jest 

informacja w jakich województwach i w ilu powiatach, jeszcze nie powstały 

wtz. Pokazuje to poni�sza tabela.  

 

Tabela 2. Struktura województw i powiatów, na terenie których nie utworzono 

wtz (lata 2003 i 2005) 

Liczba powiatów, w 
których brak wtz 

% powiatów w 
województwie, w 
których brak wtz  

Liczba wtz w 
województwie  

Lp. Województwo Liczba 
powiatów 
w wojew. 

w 2003 r. w 2005 r. w 2003 w 2005 w 2003 w 2005 
1. Podlaskie 17 8 3 47,1 17,6 14 19 

2. Dolno�l�skie 29 14 7 46,7 24,1 27 38 

3. Mazowieckie 42 14 9 33,3 21,4 56 65 

4. Kujawsko-
pomorskie 

23 7 3 30,4 13,0 29 37 

5. Pomorskie 20 6 4 30,0 20,0 30 40 

6. Lubuskie 14 4 3 28,6 21,4 14 17 

7. Opolskie 12 3 1 25,0 8,3 11 15 

8. Zachodnio-
pomorskie 

21 5 4 23,8 19,0 23 25 

9. Lubelskie 24 5 2 20,8 8,3 41 51 

10. Łódzkie 24 5 4 20,8 16,7 31 35 

11. Wielkopolskie 35 6 3 17,2 8,6 62 75 

12. Warmi�sko-
mazurskie 

21 3 1 14,3 4,8 27 32 

13. �l�skie 36 5 2 13,9 5,6 44 50 

14. Podkarpackie 25 3 1 12,0 4,0 29 32 

15. �wi	tokrzyskie 14 1 1 7,2 7,1 23 23 

16. Małopolskie 22 1 0 4,5 0,0 46 54 

Suma: 379 90 48 23,7 12,7 507 608*) 

*) UWAGA! 
W analizach statystycznych, do oblicze�, b	dzie przyjmowana wielko�
 600 
wtz. Wielko�
 608 wtz obejmuje tak�e 8 wtz, które formalnie rozpocz	ły 
działalno�
 dopiero w ko�cowych dniach grudnia 2005 roku. 
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Powy�sza tabela pokazuje skal� oraz kierunek przeobra�e� struktury wtz w 

województwach i powiatach w latach 2003 - 2005.  

Najwi�cej nowych warsztatów terapii zaj�ciowej powstało w województwie 

wielkopolskim – a� 13, a w województwie �wi�tokrzyskim nie utworzono 

�adnego nowego warsztatu. Dynamik� powstawania nowych wtz pokazuje 

poni�sza tabela. 

 

Tabela 3. Dynamika powstawania nowych wtz w województwach 

Liczba wtz w 
województwie  

Lp. Województwo Liczba 
powiatów 

w 2003 w 2005 

Liczba nowych 
wtz w 

województwach 

przyrost 
liczby wtz 

[%] 

1. Wielkopolskie 35 62 75 13 19,4 

2. Dolno�l�skie 29 27 38 11 37,0 

3. Pomorskie 20 30 40 10 26,7 

4. Lubelskie 24 41 51 10 24,4 

5. Mazowieckie 42 56 65 9 12,5 

6. Małopolskie 22 46 54 8 17,3 

7. Kujawsko-pomorskie 23 29 37 8 27,6 

8. �l�skie 36 44 50 6 13,6 

9. Podlaskie 17 14 19 5 28,6 

10. Warmi�sko-mazurskie 21 27 32 5 14,8 

11. Łódzkie 24 31 35 4 9,7 

12. Opolskie 12 11 15 4 36,4 

13. Podkarpackie 25 29 32 3 31,0 

14. Lubuskie 14 14 17 3 28,6 

15. Zachodnio-pomorskie 21 23 25 2 8,7 

16. �wi	tokrzyskie 14 23 23 0 0,0 

Suma: 379 507 608 101 18,3 

 

W skali kraju na przestrzeni lat 2003 – 2005 utworzono w sumie 101 nowych 

wtz. Oznacza to, �e dynamika tworzenia nowych warsztatów terapii zaj�ciowej 

w okresie 2003 – 2005 wynosi 18,3%.  

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli pokazuj� du�e zró�nicowanie dynamiki 

powstawania nowych wtz. 

We wszystkich województwach liczba wtz w 2005 roku była wi�ksza ani�eli 

liczba powiatów. Oznacza to, �e w cz��ci powiatów funkcjonowało po kilka 

wtz. Tylko w jednym województwie - małopolskim – w ka�dym powiecie był 

co najmniej jeden wtz. W czterech kolejnych województwach: opolskim 

warmi�sko-mazurskim, podkarpackim i �wi�tokrzyskim nie było wtz tylko w 

jednym powiecie.  

 



 18

Stan zaległo�ci w tworzeniu wtz w poszczególnych województwach w 2005 

roku pokazuje poni�sza tabela.  

 

Tabela 4. Odsetki powiatów, w których jest brak warsztatów terapii zaj�ciowej 

(malej�co wg danych z 2005 roku) 

% powiatów w województwie, 
w których brak wtz 

Lp. Województwo 

w 2003 w 2005 

�rednia liczba wtz 
na 1 powiat w 

województwie w 
2005 r. 

1. Dolno�l�skie 46,7 24,1 1,31 

2. Mazowieckie 33,3 21,4 1,55 

3. Lubuskie 28,6 21,4 1,21 

4. Pomorskie 30,0 20,0 2,00 

5. Zachodnio-pomorskie 23,8 19,0 1,19 

6. Podlaskie 47,1 17,6 1.12 

7. Łódzkie 20,8 16,7 1.46 

8. Kujawsko-pomorskie 30,4 13,0 1,61 

9. Wielkopolskie 17,2 8,6 2,14 

10. Opolskie 25,0 8,3 1,25 

11. Lubelskie 20,8 8,3 2,13 

12. �wi	tokrzyskie 7,2 7,1 1,64 

13. �l�skie 13,9 5,6 1,39 

14. Warmi�sko-mazurskie 14,3 4,8 1,52 

15. Podkarpackie 12,0 4,0 1,28 

16. Małopolskie 4,5 0,0 2,45 

�rednio: 23,7 12,7 1,60 

 

W 2005 roku w 12,7% powiatach nadal nie funkcjonował ani jeden wtz. Dla 

osób niepełnosprawnych, a szczególnie dla ich rodzin, które mieszkaj� w tych 

powiatach i potrzebuj� rehabilitacji społecznej i zawodowej jak� oferuje wtz, 

jest to sytuacja wyj�tkowo niekorzystna. 

 

Podsumowuj�c ten fragment raportu, nale�y stwierdzi�, �e generalnie dla 

procesu funkcjonowania wtz w województwach wa�ne s� dwa podstawowe 

zagadnienia. Pierwsze to, brak wtz w 12,7% powiatach. W zwi�zku z tym 

istotne jest, aby te białe plamy w tworzeniu wtz zostały jak najszybciej 

wymazane, co b�dzie oznaczało, �e osoby niepełnosprawne b�d� miały wa�n� 
dla siebie placówk�.  
Drugim, wa�niejszym problemem jest to, czy istniej�ca sie� wtz w Polsce jest 

wystarczaj�ca na potrzeby poszczególnych lokalnych �rodowisk osób 

niepełnosprawnych. Bowiem, tak naprawd� mniej wa�na jest informacja, czy w 

ka�dym powiecie jest co najmniej jeden wtz, ale wa�niejsza jest to, czy ka�dy 

niepełnosprawny, który otrzymał wskazanie uczestnictwa w wtz mo�e by� do 
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niego przyj�ty! W obecnej sytuacji wa�niejsze jest nie terytorialne 

rozmieszczenie sieci wtz, ale czy wtz w dostatecznym zakresie zaspokajaj� 
społeczne potrzeby osób niepełnosprawnych. A wi�c chodzi o skal� nasycenia 

wtz-ami w województwach do takiego stopnia, aby rozwi�zane zostało zjawisko 

kolejek do wtz - ów.  

 

 

2. Terytorialne rozmieszczenie warsztatów terapii zaj	ciowej  

W badaniach z 2003 r. i 2005 r. zało�ono, �e proces powstawania wtz w 

województwach powinien odzwierciedla� wzgl�dn� proporcj� liczby ludno�ci w 

danym województwie. Poni�sza tabela pokazuje dane, które s� podstaw� 
weryfikacji tego zało�enia.  
  

Tabela 5. Warsztaty terapii zaj�ciowej w poszczególnych województwach 

(malej�co) 

Liczba wtz w 
województwie w latach: 

% wtz z danego 
województwa w skali 

kraju w latach: 

Lp. Województwa 

2003 2005 2003 2005 
1. Wielkopolskie 62 75 12,2 12,3 

2. Mazowieckie 56 65 11,0 10,7 

3. Małopolskie 46 54 9,1 8,9 

4. �l�skie 44 50 8,7 8,2 

5. Lubelskie 41 51 8,1 8,4 

6. Łódzkie 31 35 6,1 5,7 

7. Pomorskie 30 40 6,0 6,6 

8. Kujawsko – pomorskie 29 37 5,7 6,1 

9. Podkarpackie 29 32 5,7 5,3 

10. Dolno�l�skie 27 38 5,3 6,2 

11. Warmi�sko-mazurskie  27 32 5,3 5,3 

12. �wi	tokrzyskie 23 23 4,5 3,8 

13. Zachodniopomorskie 23 25 4,5 4,1 

14. Lubuskie 14 17 2,8 2,8 

15. Podlaskie 14 19 2,8 3,1 

16. Opolskie 11 15 2,2 2,5 

Razem: 507 608 100,0 100,0 

 

W trzech pierwszych województwach (w powy�szej tabeli) funkcjonowało w 

2005 roku a� 31,9% wtz (w 2003 r. - 32,3 %), a w trzech ostatnich, jedynie 8,4% 

(w 2003 r. - 7,8 %). Wskazuje to na utrzymywanie si� nadal olbrzymiej 

dysproporcji w terytorialnym rozmieszczeniu działaj�cych wtz. Nadal nie jest 

zrozumiały proces, który doprowadził do tego stanu. Z pewno�ci� nie jest on 
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wynikiem tego, �e w tych ostatnich województwach jest drastycznie mniej osób 

niepełnosprawnych, które kwalifikuj� si�, czy te� maj� skierowanie do wtz. 

Procentowy rozkład terytorialnego zamieszkiwania osób niepełnosprawnych we 

wszystkich województwach jest - ze wzgl�du na prawo wielkich liczb - 

wzgl�dnie podobny. 

 

Natomiast wi�kszy odsetek zakładanych wtz w innych województwach 

uwarunkowany jest zapewne aspektem cywilizacyjnym i urbanistycznym oraz 

wi�ksz� aktywno�ci� obywatelsk�. Obserwuje si� tam tendencj�, �e czym 

wi�kszy o�rodek, tym wi�ksza liczba powstaj�cych wtz, ale tak�e innych 

o�rodków opieki społecznej. Istnieje tam wi�c wi�ksze zapotrzebowanie na 

alternatywne formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wskazuj� na to 

dane w dwu poni�szych tabelach.  

 

Tabela 6. Liczba wtz w powiatach 

Liczba powiatów Liczba wtz Udział powiatów o 
okre�l. Liczbie wtz 

[%]  

Lp. Liczba wtz w powiecie 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. 1 wtz 174 181 174 181 60,0 54,6 

2. 2 wtz 73 94 146 188 25,2 28,3 

3. 3 wtz 27 35 71 105 9,3 10,8 

4. 4 wtz 6 8 24 24 2,1 2,4 

5. 5 wtz  1 3 5 15 0,3 0,9 

6. 6 i wi	cej wtz 9 10 77 87 3,1 3,0 

7. Brak danych  - - 10 - - - 
 

Liczba powiatów, w których 

utworzono wtz 

290 331 507 600 100,0 100,0 

 

Dominuj�cym modelem funkcjonowania wtz w województwach jest 1 warsztat 

na powiat. W 2003 r. w 60,0 % powiatów był jeden wtz, w 2005 - 54,6%, a wi�c 

wzrosło nieznacznie zag�szczenie wtz w powiatach. Natomiast w 2003 roku po 

2 warsztaty było w 25% powiatach, a w 2005 r. takich powiatów było ju� 
28,3%. Najwy�sze zag�szczenie warsztatami wyst�piło w 10 powiatach, w 

których znajduje si� po 6 i wi�cej wtz, co powoduje, �e było ich tam w 2003 r. 

a� 77 (15% ogółu wtz), a w 2005 r. 87 (14,5 % wtz). Co wa�niejsze, te ostatnie 

znajduj� si� na terenie du�ych miast, lub miast na prawach powiatu (a� 14 wtz 

na terenie powiatu warszawskiego w 2003 roku i 15 w 2005). Pokazuje je 

poni�sza tabela. 
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Tabela 7. Powiaty, na terenie których znajduje si� po 6 i wi�cej wtz 

Liczba wtz w roku: Lp. Powiaty 
2003 2005 

1. Powiat warszawski 14 15 

2. Kraków 12 13 

3. Pozna� 9 9 

4. Lublin 8 8 

5. Łód� 8 9 

6. Gda�sk 7 7 

7. Bydgoszcz 7 7 

8. Wrocław 6 7 

9. Płock 6 6 

10. Powiat nowos�decki - 6 

Razem: 77 87 
 

Okazuje si�, �e w du�ych o�rodkach miejskich, w okresie 2003-2005 nie 

wyst�pił istotny przyrost wtz. W kilku powiatach przyrost wynosił po jednym 

wtz, a w 5 innych nie powstał nowy warsztat. Oznacza to, �e przyrost wtz 

dokonywał si� na terenach wiejskich lub małych o�rodków miejskich. 

  

Du�e organizmy miejskie w zakresie opieki społecznej nad osobami 

niepełnosprawnymi maj� wi�ksz� skal� potrzeb. Istnieje ponadto w�ród tych 

społeczno�ci wi�ksza �wiadomo�� o wzmo�onej potrzebie opieki nad tymi 

osobami. Wyst�puje tu zjawisko wi�kszego nagromadzenia (zag�szczenia) osób 

niepełnosprawnych na stosunkowo małym terytorium. W wielkich miastach jest 

sporo takich osób, które maj� prawny tytuł do uczestnictwa w wtz (jest to 

zjawisko proporcjonalne do liczby ludno�ci). Poza tym w aglomeracjach 

miejskich s� liczne organizacje pozarz�dowe działaj�ce na rzecz osób 

niepełnosprawnych, czyli potencjalni organizatorzy wtz. Z drugiej strony, w 

o�rodkach miejskich jest du�a poda� ró�nego rodzaju lokali, które nadaj� si� na 

adaptacj� pomieszcze� dla celów wtz. Oba te procesy powoduj�, �e wtz 

zakładane s� raczej w du�ych miastach, a nie małych skupiskach miejskich czy 

na wsi.  

 

Obok informacji o bezwzgl�dnej liczbie wtz na danym terytorium, du�� warto�� 
informacyjn� niesie ze sob� wiedza o globalnej strukturze rozmieszczenia wtz, 

w poszczególnych województwach na terenie kraju. Graficznie struktur� 
rozmieszczenia wtz pokazuje poni�szy diagram.  
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Diagram 4 

Warsztaty Terapii Zaj�ciowej w powiatach  

(stan na 31.XII.2005 r.) 
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3. Organizatorzy warsztatów terapii zaj	ciowej 

Analiza dotycz�ca jednostek organizacyjnych, które tworz� wtz jest istotn� 
informacj� dla całego procesu ich funkcjonowania, szczególnie dla PFRON. 

Informacja ta jest wa�na w kontek�cie wiedzy, �e w 2003 roku w 90 powiatach 

nie funkcjonował �aden warsztat oraz, �e w 2005 nadal nie zostały one 

utworzone w 48 powiatach. Dane pokazuj� jakie instytucje, czy organizacje 

tworzyły tego typu placówki. 

 

Tabela 8. Jednostki organizacyjne, które zorganizowały wtz 

Liczba wtz w latach  % Lp. Rodzaje jednostek 
2003 2005 2003 2005 

1. Organizacje pozarz�dowe działaj�ce na rzecz 

�rodowisk osób niepełnosprawnych 
298 386 58,8 64,3 

2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 59 49 11,6 8,2 

3. Zakłady pracy chronionej (zpch) 55 37 10,8 6,2 

4. Jednostki samorz�du terytorialnego 34 56 6,7 9,3 

5. Zwi�zki wyznaniowe 26 49 5,1 8,2 

6. Placówki edukacyjne lub wychowawcze 11 12 2,2 2,0 

7. Placówki opieki zdrowotnej 8 6 1,6 1,0 

8. Pracodawcy otwartego rynku pracy 4 0 0,8 0,0 

9. Placówki kultury (w tym: teatr im. J.Osterwy) 4 2 0,8 0,3 

10. Zakład karny - jednostka bud�etowa 1 1 0,2 0,2 

11. Pozostałe organizacje pozarz�dowe 7 2 1,4 0,3 

Razem: 507 600 100,0 100,0 

 

Generalnie, wy�ej przedstawionych organizatorów wtz mo�na podzieli� na trzy 

grupy: organizacje pozarz�dowe, jednostki samorz�du terytorialnego oraz rynek 

pracy (pracodawcy z chronionego i otwartego rynku pracy). Je�eli do 

organizacji pozarz�dowych (działaj�cych na rzecz �rodowisk osób 

niepełnosprawnych), wł�czymy organizacje wyznaniowe i pozostałe organizacje 

pozarz�dowe, to okazuje si�, �e w 2003 roku było ich – 331 (65,3%), a w 2005 

roku – ju� 437 (72,8%).  

 

Organizatorów b�d�cych jednostkami samorz�du terytorialnego w 2003 r. było 

112 (22,1%), a w 2005 r. – 111 (18,5%) (wliczone s� tu m.in. Domy Pomocy 

Społecznej oraz placówki opieki zdrowotnej), a pozostałych jednostek w 2003 r. 

było 64 (12,6 %), a w 2005 r. – 37 (6,2%).  

 

Analiza powy�szych danych skłania do sformułowania nast�puj�cych 

wniosków. 
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Po pierwsze, uchwalenie ustawowych ram strukturalnych dla tworzenia wtz 

spowodowało, �e uaktywniły si� w tym zakresie ró�ne instytucje oraz 

organizacje pozarz�dowe działaj�ce na rzecz �rodowisk osób 

niepełnosprawnych. W 2003 roku organizacji pozarz�dowych działaj�cych na 

rzecz �rodowiska osób niepełnosprawnych tworz�cych wtz było 298 (58,8% 

wszystkich zało�ycieli), a w 2005 ju� 386 (64,3%). To one, b�d�c 

zainteresowane losem swoich najbli�szych i na co dzie� zajmuj�ce si� tymi 

osobami, podj�ły pierwsze i w najszerszym zakresie trud tworzenia wtz. Jak 

pokazuje powy�sza tabela, tendencja ta na przestrzeni ostatnich 2 lat uległa 

nawet nasileniu. Wyniki zawarte w powy�szej tabeli informuj� ponadto, �e w 

stosunkowo krótkim okresie czasu uległa zmianie ogólna struktura zało�ycieli 

wtz. Wzrosła liczebnie pula organizacji pozarz�dowych tworz�cych wtz, a 

zmalała innych instytucji.  

Po drugie, pod poj�ciem organizacje pozarz�dowe kryje si� konglomerat 

najró�niejszych organizacji i instytucji. Semantyczna analiza odpowiedzi na 

pytanie o nazwy tych organizacji, a wi�c o to, kto w rzeczywisto�ci prowadzi 

wtz wykazała, �e w tej grupie jest ponad 25% zwi�zków wyznaniowych. 

Wielko�� ta stanowi liczb� 84 organizacji na 331 wtz w tej grupie w 2003 roku.
2
 

Wiele z tych wtz prowadzona jest w pomieszczeniach b�d�cych własno�ci� 
parafii. Wielko�ci te wskazuj� na społeczny i humanitarny wymiar prac 

prowadzonych przez te organizacje. Cz�sto s� to bowiem wtz, które prowadz� 
zaj�cia z osobami niepełnosprawnymi o najci��szych schorzeniach – z chorymi 

umysłowo. Natomiast w skali wszystkich wtz (w stosunku do 507 z 2003 r.), 

prowadzonych przez typowe organizacje wyznaniowe jest ok. 17%.  

 

Po trzecie, stosunkowo mało jednostek samorz�du terytorialnego utworzyło wtz 

– 112 wg stanu na koniec 2003 r. i 123 na koniec 2005 r. (odpowiednio 22,1% i 

20,5%).
3
 Instytucje te s� wyj�tkowo predestynowane do roli animatora 

warsztatów terapii zaj�ciowej, bowiem ustawa nie tworzy w tym zakresie dla 

nich barier. Samorz�dy terytorialne powinny wi�c by� szczególnie 

zainteresowane posiadaniem tego typu placówek, które finansowo wspierane s� 
�rodkami PFRON. Spełniaj� one podwójn� funkcj�: zapewniaj� pomoc i opiek� 
nad najci��ej poszkodowanymi przez los, a jednocze�nie tworz� miejsca pracy 

w powiecie.  

 

Po czwarte, szczególnie mał� liczb� wtz utworzyły zakłady pracy chronionej - 

55 w 2003 roku (10,8%). Na ogóln� liczb� ok. 2.862 zpch
4
 w Polsce, daje to 

                                                 
2
 Wielko�ci te zostały wyliczone po analizie nazw organizacji wyznaniowych, i nie s� wykazane w powy�szej 

tabeli. 
3
 Procentowo wielko�� ta jest ni�sza ani�eli w 2003 r., pomimo, �e nast�pił wzrost liczby wtz w 2005 roku, gdy� 

odsetek ten liczony jest w stosunku do wy�szej liczby - 600 wtz w 2005 r.  
4
 Stan na 31.XII.2003 r. 
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tylko 1,9% zpch, które utworzyły wtz. W 2005 roku zostało tylko 37 wtz 

stworzonych przez zpch, co stanowi 6,2% ogółu wtz.  

 

Wydaje si�, �e brak zainteresowania zakładów pracy chronionej tworzeniem i 

prowadzeniem wtz mo�e mie� charakter czysto ekonomiczny. Chodzi o to, �e 

pomieszczenia, które trzeba było przekaza� na potrzeby wtz, zakłady pracy 

chronionej mog� wynajmowa� lub zagospodarowa� w inny sposób i osi�ga� z 

nich wymierne efekty ekonomiczne. Zapewne istniej� jeszcze inne powody 

braku zaanga�owania zpch w tym zakresie.  

 

Po pi�te, na powy�szym tle, wr�cz symbolicznie wygl�daj� pracodawcy 

otwartego rynku pracy. Okazuje si�, �e było tylko 4 pracodawców, którzy 

utworzyli wtz, co daje 0,8 % ogółu wtz. W 2005 roku sytuacja w tym zakresie 

jest jeszcze gorsza, bowiem nie ma ju� ani jednego warsztatu terapii zaj�ciowej, 

który prowadzi pracodawca otwartego rynku pracy. Oznacza to, �e pracodawcy 

otwartego rynku pracy nie s� w ogóle zainteresowani tworzeniem tego typu 

placówek.  

 

Po szóste, obserwuje si� zjawisko, �e wtz tworzone s� przez nietypowe 

instytucje – nietypowe, je�eli bierzemy pod uwag� ich podstawow� działalno�� i 
funkcje zawodowe. S� to m.in. teatr im. J. Osterwy w Lublinie, zakład karny w 

Płocku, o�rodek kultury, sportu i rekreacji, Wojewódzki O�rodek Kultury, itp. 

Oznacza to, �e kr�g zainteresowanych instytucji powoływaniem placówek wtz, 

nie ogranicza si� do instytucji i organizacji, które s� (lub powinny by�) niejako 

naturalnymi rzecznikami tego �rodowiska.  

 

W badaniu z 2005 roku podj�to tak�e prób� gł�bszej analizy zagadnienia 

organizatorów wtz, a szczególnie jednej grupy - organizacji pozarz�dowych 

tworz�cych wtz-y. Organizacje te utworzyły wi�kszo�� wtz. Rodzaje schorze� 
osób niepełnosprawnych, którymi si� oni głównie interesuj� (a wi�c główne 

ukierunkowanie tych organizacji na rodzaj schorze�) pokazuje poni�sza tabela. 

 

Tabela 9. Jakiego rodzaju schorzenia prowadz� (preferuj�) głównie 

organizatorzy wtz zaliczani do organizacji pozarz�dowych.  

Lp. Główne schorzenia uczestników wtz  Liczba organizacji 
pozarz�dowych 

% 

1. Ró�ne schorzenia 173 44,8 

2. Z upo�ledzeniem umysłowym 164 42,5 

3. Z dysfunkcj� narz�du ruchu 12 3,1 

4. Choroby psychiczne 10 2,6 

5. Niewidomi i słabo widz�cy 9 2,3 

6. Inne 18 4,7 

Razem: 386 100,0 
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Ponad 53% organizacji pozarz�dowych, które utworzyły wtz „specjalizuje si�” 

(ukierunkowuje si�) w działalno�ci na jednorodne schorzenia osób 

niepełnosprawnych. To specjalizowanie si� organizatorów wtz odciska swoje 

pi�tno na specjalizacji wtz, które preferuj� okre�lony typ schorzenia swoich 

uczestników w warsztatach.  

 

W�ród pozostałych organizatorów – ich wi�kszo�ci - dominuj� te organizacje, 

które nastawione s� na prac� z osobami niepełnosprawnymi z upo�ledzeniem 

umysłowym (42,5%). Ten typ organizatorów jest wyra	nie dominuj�cy w�ród 

wszystkich organizacji tworz�cych wtz-y.  

 

Powy�sze dane wskazuj� zarazem, �e pozostałych organizatorów w�ród 

organizacji pozarz�dowych jest 12,7%, (np. organizacji nastawionych na opiek� 
osób niepełnosprawnych ze schorzeniami wzroku jest tylko 2,3%).  
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ROZDZIAŁ III.  
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW TERAPII 
ZAJ�CIOWEJ 

 
1. Status prawny lokali u�ytkowanych przez wtz 

Podstawowym zagadnieniem dla trwałego funkcjonowania wtz - obok trwałych 

rozwi�za� prawnych - jest ich baza lokalowa. St�d informacje na ten temat, s� 
wa�nym elementem analiz dotycz�cych kształtowania si� perspektywy ich 

bytowania w przyszłych okresach. Waga tego zagadnienia wypływa z faktu, ze 

paragraf 3.1 pkt.3 ust. 2 rozporz�dzenia w sprawie funkcjonowania wtz okre�la, 

�e projekt utworzenia wtz powinien zawiera� m.in. „adres i dokument 

potwierdzaj�cy tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat 

na okres nie krótszy ni� 10 lat”.  

 

W analizie tego zagadnienia nale�y rozpatrzy� dwa problemy. Pierwszy, to 

status prawny do lokali wtz, drugi to forma prawna, w oparciu o któr� u�ytkuje 

si� lokale wtz. Niestety, dane dotycz�ce statusu prawnego do u�ytkowanych 

lokali wtz posiadamy tylko za rok 2005. W badaniu z 2003 roku zagadnienie to 

nie było analizowane, st�d brak jest danych do analizy zachodz�cych tendencji 

w tej materii. Stan prawny na rok 2005 w tej sprawie pokazuje poni�sza tabela  

 

Tabela 10. Status prawny u�ytkowanych lokali wtz 

Lp. Kto posiada tytuł prawny do budynku lub lokalu Liczba wtz % 

1. Jednostka prowadz�ca (organizuj�ca) wtz 284 47,3 

2. Inny podmiot prawny 314 52,4 

3. Brak danych 2 0,3 

Razem: 600 100,0 

 

Z punktu widzenia trwało�ci rozwi�za� prawnych jest wa�ne dla wtz-ów, aby 

tytuły prawne do u�ytkowanych warsztatów terapii zaj�ciowej posiadała 

jednostka prowadz�ca (organizuj�ca) wtz. Takiego tytułu nie mog� posiada� 
same wtz-y, gdy� nie posiadaj� osobowo�ci prawnej. Analiza danych z 

powy�szej tabeli pokazuje, �e a� w 47,3% przypadkach status prawny do 

u�ytkowanych lokali posiada jednostka prowadz�ca (organizuj�ca) wtz.  

 

Jak wiemy, pierwsze warsztaty terapii zaj�ciowej zostały utworzone w 1992 

roku. Oznacza to, �e prawny zapis rozporz�dzenia zabezpieczaj�cy 

funkcjonowanie wtz przez co najmniej 10 lat przestaje ju� obowi�zywa�, 
przynajmniej dla cz��ci wtz. Co wi�cej, co roku kolejne dziesi�tki wtz zostaj� 
pozbawione 10 letniej ochrony ustawowej. St�d analiza dotycz�ca statusu 
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prawnego lokali u�ytkowanych przez wtz-y nabiera z latami coraz to wi�kszego 

znaczenia. 

 

W powy�szej sytuacji nale�y stwierdzi�, �e z punktu widzenia interesu 

warsztatów terapii zaj�ciowej byłoby ideałem, aby wszystkie lokale u�ytkowane 

przez wtz były własno�ci� jednostki prowadz�cej warsztat. Jednak�e, ze 

wzgl�du na sytuacj� ekonomiczn� i lokalow� ró�nych podmiotów zakładaj�cych 

wtz jest to nierealne. Okazało si�, �e potrzebne lokale nale�ało pozyskiwa� z 

ró�nych zasobów publicznych i prywatnych.  

 

Analiza uzyskanych informacji na ten temat wskazuje, �e status prawny 

u�ytkowanych lokali jest bardzo zró�nicowany. Mo�na go podzieli� na cztery 

kategorie: umowa u�yczenia, własno�� jednostki prowadz�cej, umowa najmu 

oraz u�ytkowanie wieczyste. Rozkład procentowy statusu prawnego 

u�ytkowanych lokali w latach 2003 i 2005 – według tych kategorii - pokazuje 

poni�sza tabela. 

 

Tabela 11. Forma prawna u�ytkowanych lokali przez wtz w latach 2003 - 2005 

Liczba wtz % Liczba wtz % Lp. Status prawny u�ytkowanych lokali  

2003 rok 2005 rok 

1. Umowa u�yczenia  163 32,1 217 36,2 

2. Umowa najmu  156 30,8 166 27,7 

3. Własno�
 jednostki prowadz�cej 
(organizuj�cej) wtz 

147 29,0 152 25,3 

4. U�ytkowanie wieczyste  26 5,1 20 3,3 

5. Pozostałe 4 0,8 41 6,8 

6. Brak danych 11 2,2 4 0,7 

Razem: 507 100,0 600 100,0 

 

Powy�szy rozkład wyników informuje o kilku procesach, które dotycz� statusu 

prawnego u�ytkowanych lokali przez wtz. Wskazuj� one na kształtowanie si� 
kilku tendencji, które maj� istotne znaczenie.  

 

Po pierwsze, w latach 2003 – 2005 nast�pił spadek liczby lokali b�d�cych 

własno�ci� jednostki prowadz�cej wtz – spadek z 29,0% do 25,3%. Coraz 

wy�szy odsetek wtz funkcjonuje wi�c na bazie lokali nie b�d�cych własno�ci� 
organizatorów warsztatów. Oznacza to, �e coraz wy�szy odsetek wtz, po 

ustawowym okresie ochronnym, b�dzie miało nie uregulowany status prawny 

lokalu, a wi�c mo�e mie� trudno�ci w dalszym funkcjonowaniu. Pewnym 

wska	nikiem tego, �e taki proces ma ju� miejsce jest fakt, �e w latach 2003 – 

2005 spadł odsetek wtz, które swój byt opieraj� na lokalach z najmu. 

Rozwi�zywane s� umowy najmu np. z zakładami pracy chronionej, zakładami 



 29

pracy otwartego rynku pracy, jednostkami pomocy społecznej, czy placówkami 

opieki zdrowotnej. Spada tak�e odsetek wtz, które działaj� w lokalach o statusie 

u�ytkowanie wieczyste. Proces ten mo�e si� nasili� w miar� upływu terminu 

najmu kolejnych umów z organizatorami warsztatów.  

 

Po drugie, ro�nie odsetek wtz, których lokale maj� prawny status u�yczenia. 

Sytuacja tych wtz jest analogiczna jak wy�ej, jakkolwiek mo�e by� nieco 

korzystniejsza. Prawna forma u�yczenia tak�e jest zawierana na okre�lony czas.  

 

Graficznie status prawny lokali wtz w 2005 roku przedstawia poni�szy diagram. 

 

Diagram 5 
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2. Przystosowanie budynków i pomieszcze� wtz do potrzeb wynikaj�cych 
z niepełnosprawno�ci uczestników  

Istotnym zagadnieniem jako�ci funkcjonowania wtz jest to, czy u�ytkowany 

budynek warsztatu jest przystosowany do potrzeb wynikaj�cych z 

niepełnosprawno�ci uczestników. Ze wzgl�du na schorzenia uczestników i ich 

bezradno�� biologiczn�, czy psychiczn� jest oczywiste, �e budynek i 

pomieszczenia, w których oni przebywaj� codzienne przez ok. 8 godzin 

powinny by� wła�ciwie dostosowane do odbywania w nich rehabilitacji 

społecznej, a cz�sto i medycznej. Z tych powodów budynki i pomieszczenia 

warsztatów powinny by� w zasadzie całkowicie dostosowane do u�ytkowania w 

chwili oddania ich dla uczestników. Analiza danych uzyskana w wyniku 

badania wskazuje jednak na niepokoj�ce zjawisko.  
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Okazuje si�, �e w 2003 roku tylko ok. 54% budynków i pomieszcze� jest w 

pełni przystosowanych do potrzeb uczestników wtz, a 35% cz��ciowo. 

Całkowicie nie przystosowanych jest niecałe 1% budynków warsztatów, a nie 

wymagaj�cych dostosowania, ze wzgl�du na rodzaj schorzenia uczestników 

warsztatu, jest prawie 10%. W 2005 roku sytuacja w tym zakresie uległa tylko 

minimalnym zmianom, co pokazuje poni�sza tabela. 

 

Tabela 12. Stopie� dostosowania budynku i pomieszcze� do potrzeb 

uczestników wtz w 2003 i 2005 r. 

Liczba wtz % Liczba wtz % Lp. Stopie� dostosowania budynku 
do potrzeb uczestników wtz 

2003 2005 

1. W pełnym zakresie 273 53,8 325 54,2 

2. Cz	�ciowo 179 35,3 208 34,7 

3. Całkowicie nie przystosowany 3 0,6 3 0,5 

4. Nie wymaga, ze wzgl	du na 
rodzaj schorzenia uczestników 

48 9,5 54 9,0 

5. Brak danych 4 0,8 10 1,7 

Razem: 507 100,0 600 100,0 

 

Graficznie sytuacj� t� dla 2003 roku pokazuje poni�szy diagram, który prawie 

dokładnie odzwierciedla stan dostosowania budynków tak�e w 2005 roku.  

 

Diagram 6 

Zakres przystosowania budynku do potrzeb uczestników 

w 2003 r.

nie wymaga ze 

wzgl�du na rodzaj 

schorzenia 

uczestników

9%

całkowicie nie 

przystosowany

1%

cz��ciowo

35%

w pełnym zakresie

54%

brak danych

1%

 
 

Bardzo istotnym problemem dla funkcjonowania wtz jest tak�e zagadnienie 

przystosowania samych pomieszcze� wtz do potrzeb uczestników. Sytuacja w 



 31

tym zakresie jest stosunkowo zło�ona. Okazuje si�, �e 53,1% wszystkich wtz 

podaje, �e wszystkie pomieszczenia w pełnym zakresie s� dostosowane do 

potrzeb uczestników. Z punktu widzenia ogromu potrzeb zwi�zanych z opiek� 
nad osobami niepełnosprawnymi, wynik ten jest stosunkowo satysfakcjonuj�cy. 

Je�eli w ocenie powy�szego wyniku uwzgl�dni si� fakt, �e 9,5% pomieszcze� 
wtz nie wymaga dostosowania ze wzgl�du na rodzaj schorze� uczestników, to 

otrzymujemy 62,6% wtz całkowicie dostosowanych do potrzeb uczestników. 

Oznacza to, �e uczestnicy w prawie dwóch trzecich wtz maj� dobre warunki 

lokalowe do rehabilitacji.  

 

Je�eli w analizie uwzgl�dnimy dodatkowo, �e cz��� pomieszcze� jest ju� 
dostosowana w pełnym zakresie (16,2%), a tak�e, �e cz��� pomieszcze� jest 

tak�e cz��ciowo przystosowana (10,4%), to cało�ciowy obraz dostosowania wtz 

do potrzeb wynikaj�cych z niepełnosprawno�ci uczestników jawi si� stosunkowo 

pozytywnie. Jednak�e du�e potrzeby rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych nie 

powinny zwalnia� organizatorów i prowadz�cych wtz do stara� o pełne 

dostosowanie wtz do wymogów wynikaj�cych z niepełnosprawno�ci 

uczestników. 

 

Pełne dane dotycz�ce zakresu i skali dostosowania wtz do potrzeb uczestników 

pokazuje poni�sza tabela.  

 

Tabela 13. Stopie� dostosowania wszystkich pomieszcze� wtz do potrzeb 

uczestników (w %) 

Wszystkie 
pomieszczenia 

Cz	�
 
pomie-
szcze� 

�adne z 
pomiesz-

cze� 

Lp. Stopie� dostosowania wszystkich 

pomieszcze� wtz do potrzeb uczestników 

2003 2005* 2003 

1. W pełnym zakresie  53,1 54,2 16,2 0,0 

2. Cz	�ciowo 7,7 34,7 10,4 0,0 

3. Całkowicie nie dostosowane 0,6 0,5 0,2 0,0 

4. Nie wymagaj� dostosowania ze wzgl	du 
na rodzaj schorze� uczestników 

9,5 9,0 0,0 0,0 

*) Dane dotycz� budynku jako cało�ci, a nie pomieszcze� 
 

Fakt, �e tylko 53,1% wtz ocenia, �e wszystkie pomieszczenia s� ju� dostosowane 

w pełnym zakresie do potrzeb uczestników i normalnego funkcjonowania wtz 

oznacza, �e w pozostałych warsztatach zostało jeszcze sporo do zrobienia. Lista 

tego, co nale�y zrobi�, wybudowa� lub dostosowa� jest bardzo długa.  

 

Oczywi�cie, mo�e okaza� si�, �e nawet du�e powierzchnie lokalowe 

przeznaczone na wtz mog� by� negatywnie oceniane, je�eli nie b�d� wła�ciwie 

dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki wyst�puj�cych schorze�. W 
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zasadzie ka�dy lokal przeznaczony na warsztat wymagał, a w cz��ci nadal 

wymaga, odpowiedniego i specjalistycznego dostosowania, remontu, 

modernizacji lub adaptacji.  

 

Jakie prace wg samych wtz, nale�y wykona�, aby w pełni dostosowa� budynek 

do potrzeb uczestników pokazuje poni�sza tabela. 

 

Tabela 14. Zakresie niezb�dnych prac, jakie nale�y wykona� w celu 

przystosowania budynków lub pomieszcze� warsztatu do potrzeb wynikaj�cych 

z niepełnosprawno�ci uczestników. Dane z lat 2003-2005. 

Jest ju� 
wykonany*) 

Nale�y 
wybu-
dowa
 

Nale�y 
dosto-
sowa
 

Nie wymaga 
ze wzgl	du 
na rodzaj 
schorzenia  

Lp. Zakres niezb	dnych prac Rok 

Liczba [%] Liczba Liczba Liczba 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2003 325 64,1 11 28 88 1. Budowa doj�cia (dojazdu) do 
budynku 2005 465 77,5 26 38 - 

2003 215 42,4 35 62 140 2. Monta� por	czy i uchwytów w 
ci�gach komunikacyjnych 2005 334 55,7 50 86 - 

2003 108 21,3 74 25 245 3. Monta� urz�dze� do transportu 
pionowego (np. windy, podno�nika, 
platformy schodowej) 

2005 155 25,8 101 55 - 

2003 342 67,5 9 38 63 4. Monta� uchwytów ułatwiaj�cych 
korzystanie z urz�dze� higieniczno- 
sanitarnych 

2005 460 76,7 19 41 - 

2003 309 60,9 6 47 90 5. Monta� lub modernizacja łazienek 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

2005 448 74,7 10 48 - 

2003 346 68,2 3 23 80 6. Likwidacja progów lub 
zró�nicowania poziomu podłogi 2005 482 80,3 6 22 - 

2003 195 38,5 25 101 131 7. Uło�enie wykładziny 
antypo�lizgowej 2005 314 52,3 24 116 - 

2003 296 58,4 6 43 107 8. Przystosowanie drzwi 
2005 438 73,0 9 48 - 

2003 140 27,6 9 67 236 9. Oznakowanie wyposa�enia 
pomieszcze� i ci�gów 
komunikacyjnych ró�nym kolorem 
lub faktur� 

2005 210 35,0 17 134 - 

10. Inne prace remontowo-budowlane 2003   10 17  

2003 55 10,8 11. Brak danych 
2005 31 5,2 

1) Podstawa procentowania w 2003 r wynosi 452 wtz, w 2005 r- 600 wtz 

 

Podstawowy wniosek, który mo�na sformułowa� na podstawie danych z tej 

tabeli jest taki, �e w wi�kszo�ci przypadków, niezb�dne prace zostały ju� 
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wykonane, lub nie wymagaj� wykonania, ze wzgl�du na rodzaj schorzenia 

uczestników. 
 

Dane z powy�szej tabeli pokazuj� to, co ju� zostało wykonane w zakresie 

przystosowania wtz do potrzeb jego uczestników, ale tak�e to, co nale�y jeszcze 

wybudowa� lub dostosowa�. Analiza tego zagadnienia przedstawiona z 

perspektywy dwóch lat pokazuje dynamik� tego procesu.  

Po pierwsze, we wszystkich zakresach niezb�dnych prac nast�piła w latach 

2003-2005 zdecydowana poprawa. Wska	nik wzrostu wynosi od kilku do 

kilkunastu punktów procentowych.  

 

Do drugie, w prawie wszystkich zakresach prac skala dostosowania wtz wynosi 

ju� ponad 50% (z wyj�tkiem monta�y urz�dze� do transportu pionowego oraz 

oznakowania wyposa�enia pomieszcze� i ci�gów komunikacyjnych). W 

niektórych poziom ten wynosi ju� 77-80%.  

 

Po trzecie, w kilku zakresach prac – tych, które s� szczególnie niezb�dne i 

konieczne dla osób niepełnosprawnych m.in. budowa doj�cia lub dojazdu do 

budynku, monta� lub modernizacja łazienek, przystosowanie drzwi) sytuacja 

jest szczególnie korzystna – s� one dostosowane w ok. 75% wtz. 

 

Natomiast dane z kolumn 6 i 7 wskazuj� na zakres prac, które s� jeszcze 

niezb�dne do wykonania. Najgorsza sytuacja jest w zakresie monta�u urz�dze� 
do transportu pionowego (np. wind, podno�ników, platform schodowych). W 

2003r. wskazało je 99 wtz (19,5%), a w 2005 – 156 wtz (26,0%), uło�enia 

wykładziny antypo�lizgowej, w 2003 r. wskazało je - 126 wtz (24,8%), a w 

2005 – 140 wtz (23,3%).  

 

Prace te, ze wzgl�du na potrzeby i ich niezb�dno�� dla uczestników, powinny 

by� wykonane. Jednak�e, w niektórych budynkach, pewnych prac nie mo�na 

wykona� ze wzgl�dów konstrukcyjnych. W innych wypadkach wynikaj� 
problemy z wła�cicielami budynków, którzy nie godz� si� na trwałe zmiany 

konstrukcyjne i przebudowy. 

 

 

3. Standardy zag	szczenia uczestników w lokalach wtz 

Warunki, w jakich prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników wtz, 

obok struktury prowadzonych zaj��, jest zasadniczym elementem udanej 

rehabilitacji. Stan w tym zakresie pokazuje poni�sza tabela. Dotycz� one liczby 

u�ytkowanych pomieszcze�, jak i powierzchni w m
2
.  
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Tabela 15. Liczba pomieszcze� u�ytkowanych przez wtz 

Liczba �rednio na 1 wtz  Wyszczególnienie 
2003 

n = 454 
2005 

n =590 
2003 

 n = 454 
2005 

n =590 
Liczba wszystkich pomieszcze� u�ytkowanych 
przez wtz 

7.097 6.666 15,6 11,3 

Liczba pomieszcze� z przeznaczeniem na 
oddzielne pracownie 

2. 983 3.872 6,6 6,6 

Liczba pomieszcze� administracyjnych  -*) 1.056 - 1,8 

Liczba pomieszcze� socjalnych (�wietlic, 
pokojów wypoczynkowych itp.) 

-*) 682 - 1,2 W 
tym: 

Liczba pomieszcze� rehabilitacyjnych (np. 
sale gimnastyczne, siłownie, gabinety 
psychologa itp.) 

-*) 1.056 - 1,8 

*)W badaniu z 2003 roku kategorie te nie były analizowane 

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli pokazuj�, �e nast�pił spory spadek liczby 

u�ytkowanych pomieszcze� wtz – spadek o 431, pomimo �e wzrosła liczna wtz 

o 101. Zjawisko to spowodowało istotne zmniejszenie �redniej liczby 

pomieszcze� na 1 wtz z 15,6 do 11,3.  

 

W latach 2003 – 2005 pomimo, �e nast�pił wzrost liczby uczestników o 3.616, 

to liczba u�ytkowanych pomieszcze� spadła o 431. Oznacza� to mo�e po 

pierwsze, �e albo nast�piło zjawisko pogorszenia warunków funkcjonowania wtz 

i ich uczestników albo zjawisko lepszego wykorzystania powierzchni. Dotyczy to 

szczególnie ogółu pomieszcze� u�ytkowych, jak i pomieszcze� przeznaczonych 

na pracownie.  

 

Po drugie, mo�e to oznacza�, �e cz��� wła�cicieli lokali u�ytkowanych przez 

wtz, pomimo, �e s� zawarte okre�lone 10-letnie porozumienia, wycofuje si� lub 

odbiera cz��� pomieszcze� od wtz. Tak okre�lony proces mo�e w pewnym 

zakresie tłumaczy� to zjawisko. Mo�e to oznacza� tak�e zjawisko ograniczania 

przez wtz kosztów działalno�ci i zaprzestanie wynajmowania np. zb�dnych 

powierzchni. 

 

Po trzecie, nast�piło zjawisko przeznaczania wi�kszej liczby u�ytkowanych 

pomieszcze� na pracownie dla uczestników – wzrost o 889. Wzrost ten zapewnił 

utrzymanie dotychczasowego wska	nika 6,6 pracowni na 1 wtz.  

 

Po czwarte, analiza substancji lokalowej dzier�awionej przez wtz wskazuje, �e 

liczba pomieszcze� administracyjnych wynosi w 2005 roku 1.056, co stanowi 

15,8% całej dzier�awionej substancji lokalowej wtz. W badaniu z 2003 roku 

wska	nik ten nie był analizowany, co uniemo�liwia jego porównanie z rokiem 

2005.  
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Tabela 16. Powierzchnia u�ytkowana przez wtz 

�rednio na 1 
uczestnika w m2 

Metra� 5) �rednio na 1 
wtz w m2 

2003 
 n = 

15.967 

2005 
 n = 

19.583 

Lp. Analizowane powierzchnie 
w m2 

2003 
n = 454 

2005 
n =590 

2003 2005 2003 
 n = 454 

2005 
n=590 

1. Powierzchnia pomieszcze� 
ogółem w wtz  

177.596 229.534 

*) 

391,2 399,2 11,1 11,7 

2. Powierzchnia pomieszcze� 
u�ytkowanych  

154.523 149.945 340,4 284,5 

**) 

9,7 7,6 

3. Ł�czna powierzchnia 
pomieszcze� przeznaczo-
nych na pracownie  

87.658 95.371 193,1 180,9 

**) 

5,5 4,9 

*) n=575 

**) n= 527 

 

Analiza zawarto�ci danych z powy�szej tabeli skłania do uogólnie� zwi�zanych 

z okre�leniem standardów zag�szczenia uczestników w wtz. Dwie warto�ci s� tu 

szczególnie istotne. Chodzi o powierzchni� pomieszcze� u�ytkowanych przez wtz 

w m
2
 na 1 uczestnika warsztatu oraz ł�czn� powierzchni� pomieszcze� 

przeznaczonych na pracownie w m
2
 w przeliczeniu na 1 uczestnika wtz.  

 

Pierwsza warto�� w 2003 roku wynosiła – 9,7 m
2
, a w 2005 r. 7,6 m

2
. Oznacza 

to istotny spadek tego wska	nika o ok. 2,1 m
2
. Druga warto�� dotycz�ca ł�cznej 

powierzchni pomieszcze� przeznaczonych na pracownie w m
2
 w przeliczeniu na 

1 uczestnika wtz wskazuje obni�enie si� wska	nika z 5,5 m
2 

w 2003 roku do 4,9 

m
2
 w 2005, a wi�c o 0,6 m

2
.  

 

 

4. �rodki transportu b	d�ce w u�ytkowaniu wtz 

W badaniu z 2003 roku pytano wtz o to, czy wtz-om potrzebny jest �rodek 

transportu. A� 91,1 % z nich odpowiedziało twierdz�co, a tylko 7,9% �e nie jest 

on im potrzebny. Oznaczało to, �e w zasadzie �rodki transportu s� niezb�dne we 

wszystkich wtz. Oczywisto�� tego problemu spowodowała, �e w badaniu z 2005 

roku pomini�to t� kwesti� oraz zmieniono formuł� pytania. Zapytano 

mianowicie, czy wtz posiada �rodek transportu. Zmieniło to optyk� badawcz� z 

analizy potrzeb na konkretne informacje o stanie posiadania �rodków transportu 

przez wtz. Zmiana sposobu pozyskiwania informacji spowodowała, �e a� 81,0% 

wtz stwierdziło, �e posiada �rodek transportu (2 wtz – 0,3% nie podało 

informacji na ten temat). 

                                                 
5
 Brak informacji z 53 wtz nie wpływa znacz�co na wyliczenie �rednich warto�ci na 1 wtz i 1 uczestnika. 
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Oba badania zawierały szczegółowe pytania dotycz�ce wykorzystywanych 

przez wtz-y �rodków transportowych. Powy�sza informacja o stanie posiadania 

w 2005 roku �rodków transportu przez wtz-ty (a raczej przez organizatorów 

wtz) oznacza, �e poziom ich nasycenia w warsztatach jest stosunkowo dobry. 

Cz��� wtz w rzeczywisto�ci ich nie potrzebuje, a pozostali - niewielka ich cz��� 
- b�dzie miała szans� je otrzyma�. Struktur� w układzie dynamicznym z lat 

2003 – 2005 pokazuje poni�sza tabela. 
 

Tabela 17. Struktura �rodków transportu wykorzystywanych przez wtz 

Własno�
 
organizatora 

warsztatu 

Wynajmowany 
lub dzier�awiony 

Razem Lp. �rodki transportu 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. Samochód dostawczy 8 6 1 1 9 7 

2. Samochód osobowy 37 43 16 6 53 49 

3. Mikrobus do przewozu 
uczestników 

279 358 110 89 389 447 

4. Autobus do przewozu 
uczestników 

37 106 23 27 60 133 

Razem: 361 513 150 123 511 636 

 

 

Powy�sza tabela wskazuje na kilka tendencji w procesie pozyskiwania i 

eksploatacji sprz�tu transportowego przez warsztaty. Okazuje si�, �e 

eksploatowane �rodki transportowe słu�� przede wszystkim do przewozu 

uczestników. W 2005 roku w 600 warsztatach wykorzystywano a� 447 

mikrobusów oraz 133 autobusu do przewozu uczestników.  

 

Jednocze�nie maleje liczba wykorzystywanych samochodów osobowych i 

dostawczych. Liczba tylko 7 samochodów dostawczych na 600 warsztatów 

wskazuje, �e do celów transportu dostaw do wtz masowo wykorzystuje si� 
posiadane mikrobusy i autobusy. 

 

Ogółem, wtz wykorzystuj� do codziennych potrzeb a� 636 jednostek �rodków 

transportu (w 2003 r. – 511). Oznacza to, �e �rednio ka�dy wtz dysponuje co 

najmniej jedn� jednostk� transportow�. Ich struktur� rodzajow� i własno�ciow� 
prezentuje powy�sza tabela. 

 

Jednak�e powy�szy obraz wykorzystywania �rodków transportowych jest nieco 

myl�cy z tego powodu, �e cz��� wtz korzysta z kilku �rodków transportowych, 

za� inne – prawdopodobnie - nie maj� do dyspozycji �adnego. St�d ten problem 

został w badaniu poddany gł�bszej analizie. W ankiecie zapytano wtz, je�eli nie 
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maj� do dyspozycji �rodków transportowych, to jakie s� im niezb�dne, jakich 

potrzebuj�. Odpowiedziano nast�puj�co: 

 

Tabela 18. Zapotrzebowanie wtz na �rodki transportowe w badaniu z 2003  

i 2005 r.*) 

Liczba % Lp. �rodki transportu potrzebne wtz 

2003 r. 2005 r. 2003 r. 2005 r. 

1. Mikrobus do przewozu uczestników 132 67 70,6 58,8 

2. Autobus do przewozu uczestników 35 36 18,7 31,6 

3. Samochód osobowy 10 6 5,3 5,3 

4. Samochód dostawczy 9 4 4,8 3,5 

5. Samochód osobowo-dostawczy 1 - 0,5 - 

6. Inny (przyczepa) - 1 - 0,9 

Razem: 187 114 100,0 100,0 
*) Nie dotyczy (w wypadku gdy nie ma potrzeby) : r. 2003 = 40, r. 2005 = 490 

 

Dynamika zapotrzebowania na �rodki transportowe w wtz w latach 2003 – 2005 

wyra	nie osłabła, z wyj�tkiem autobusów do przewozów uczestników. W 

stosunku do tego �rodka transportu nast�pił wzrost zapotrzebowania. Tendencja 

ta wskazuje, �e nast�puje zjawisko wzgl�dnego nasycenia tymi �rodkami w wtz.  

 

W zało�eniach badawczych, przy konstrukcji ankiety, przyj�to hipotez�, �e 

�rodki transportu b�d�ce w dyspozycji wtz, ze wzgl�du na bliskie zwi�zki wtz z 

jednostkami lub organizacjami, które je powołały, s� cz�sto wykorzystywane 

przez nie do innych celów ani�eli potrzeby warsztatów.  

 

W celu zweryfikowania tej hipotezy zadano w obu badaniach, nast�puj�ce 

pytanie: Czy �rodki transportu b�d�ce w dyspozycji warsztatu wykorzystywane 

s� wył�cznie na potrzeby wtz, czy tak�e do innych celów (przez innych 

u�ytkowników)? Uzyskano nast�puj�ce odpowiedzi: 

 

Tabela 19. Sposób wykorzystania �rodków transportu b�d�cych w dyspozycji 

wtz (dane dla bada� z lat 2003 i 2005) 

Liczba % Lp. Sposób wykorzystywania 
�rodków transportu 2003 2005 2003 2005 

1. Wył�cznie na potrzeby wtz 274 286 59,6 60,9 

2. Sporadycznie do innych celów 126 159 27,4 33,8 

3. Systematycznie do innych zada� 32 25 7,0 5,3 

4. Brak danych 28 - 6,1 - 

Razem: 460 470 100,0 100,0 
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Tendencje zarysowane w 2003 r. w sposobie wykorzystywania �rodków 

transportowych b�d�cych w dyspozycji wtz, zostały utrzymane w badaniu z 

2005 r. Oznacza to, w pewnym zakresie (tj. w szerszej liczbie wtz), pozytywn� 
weryfikacj� powy�szej hipotezy, �e warsztaty terapii zaj�ciowej wykorzystuj� 
�rodki transportowe b�d�ce w ich dyspozycji do celów innych ni� ich własne 

potrzeby. 

 

Oba badanie nie analizowały tego, do jakich celów u�ywaj� - organizatorzy wtz 

lub same wtz - �rodki transportu. Nie mo�na wi�c wykluczy�, �e samochody 

warsztatów s� wykorzystywane np. na potrzeby innych osób 

niepełnosprawnych, nie b�d�cych uczestnikami wtz.  

 

 

5. Kontrola funkcjonowania warsztatów terapii zaj	ciowej  

Jest normaln� praktyk� społeczn�, ze ka�da instytucja, czy organizacja, w tym 

warsztaty terapii zaj�ciowej, winne by� kontrolowane. Funkcja (czynno��) ta w 

stosunku do warsztatów terapii zaj�ciowej, zgodnie z ustaw�, przypada 

samorz�dom powiatowym.  

 

Jest spraw� otwart�, w jakim zakresie powiaty realizuj� to zadanie. W badaniu z 

2005 roku pytano wtz o realizacj� tych kontroli. Niestety, w badaniu z 2003 

roku to zagadnienie nie znalazło si� w ankiecie. St�d brak jest danych do 

porówna� realizacji tych funkcji przez powiaty w latach ubiegłych. Dlatego, 

dane z badania z 2005 roku nale�y przyj�� za orientacyjny wska	nik poziomu 

realizacji tego zadania przez powiaty. Dane w poni�szej tabeli pokazuj� skal� 
kontroli w warsztatach terapii zaj�ciowej.  

 

Tabela 20. Czy w 2005 roku powiaty kontrolowały warsztaty terapii zaj�ciowej  

Lp. Czy powiat kontrolował wtz  Liczba 
skontrolowanych wtz 

% 

1. Tak 406*) 67,7 

2. Nie 193 32,2 

3. Brak danych 1 0,1 

Razem: 600 100,0 
*) Z liczby 406 powiatów, tylko 371 podało liczb� kontroli 

 

Graficznie obraz tych kontroli pokazuje poni�szy diagram. 
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Diagram 7 

Czy powiaty kontrolowały działalno�� wtz 

Brak danych

0,1%
Nie

32,1%

Tak

67,8%

 
 

Według samych wtz, skontrolowanych zostało tylko 67,7% warsztatów. A wi�c, 

co trzeci wtz (32,2%) nie był kontrolowany.  

Oznacza to, �e du�y odsetek wtz pozostaje bez nadzoru administracyjnego, 

prawnego i merytorycznego, w tym całego procesu rekrutacji i rehabilitacji.  

 

W badaniu zapytano tak�e warsztaty, jaka była liczba kontroli z powiatu w roku. 

Obliczenia wykazały, �e w sumie takich kontroli było 657, co przy 371 wtz, 

które podały liczb� kontroli oznacza, �e w kontrolowanych warsztatach było 

�rednio 1,8 kontroli w roku. A wi�c te powiaty, które wywi�zywały si� z 

ustawowego kontrolowania warsztatów w ogóle, robiły to stosunkowo cz�sto.  

 

W kontek�cie kontrolowania warsztatów wa�n� spraw� jest równie� to, co było 

przedmiotem tej kontroli. Poni�sza tabela pokazuje podstawowe obszary 

kontroli powiatów w wtz. 
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Tabela 21. Jakie obszary działalno�ci warsztatów terapii zaj�ciowej były 

kontrolowane przez powiaty w 2005 r.  

Lp. Kontrolowane obszary działalno�ci wtz przez powiaty Liczba wtz % wtz*) 

Kontrola w zakresie rehabilitacji uczestników 
1. Program pracy z uczestnikami warsztatu 316 77,8 

2. 
Merytoryczne przygotowanie pracowników do pracy z 

uczestnikami 
259 63,8 

3. Poziom i sposób prowadzenia treningów z uczestnikami 258 63,5 

4. Rehabilitacja pedagogiczna 213 52,5 

Kontrola administracyjnych aspektów działalno�ci wtz  
5. Finansowo-ksi�gowa 352 86,7 

6. Prowadzenia dokumentacji uczestników wtz 338 83,3 

7. Administrowania wtz 298 73,4 

8. Prawidłowo�ci stosowania przepisów prawnych 290 71,4 

9. Zasadno�ci przyjmowania nowych uczestników do 

warsztatu 
278 68,5 

*) % do liczby skontrolowanych wtz w 2005 roku – 406 

 

Powy�szy zestaw obszarów kontroli – ze wzgl�du na zasadnicze znaczenie 

koniecznych płaszczyzn analizy - został podzielony na dwie grupy: pierwsza 

dotyczy zagadnie� sfery rehabilitacji uczestników (treningi, merytoryczne 

przygotowanie kadry do pracy z uczestnikami, programy pracy z uczestnikami, 

rehabilitacja pedagogiczna uczestników), druga dotyczy zagadnie� 
administracyjnych, gospodarczych, ksi�gowych i prawnych.  

 

Dane dotycz�ce cz�sto�ci kontroli poszczególnych obszarów wskazuj� na 

wi�ksze zainteresowanie kontrolerów z powiatów aspektami administracyjnymi. 

Formalne zagadnienia, dokumenty, przepisy prawne były znacznie cz��ciej 

przedmiotem ogl�du kontroluj�cych, ani�eli tzw. mi�kkie zagadnienia, np. 

rehabilitacja pedagogiczna. Ta ostatnia była przedmiotem kontroli tylko w 

52,5% warsztatów.  

Zwraca uwag� tak�e du�a skala kontroli z zakresu zagadnie� finansowo-

ksi�gowych – wykazało je a� 86,7% kontrolowanych warsztatów.  

 

W konkluzji mo�na stwierdzi�, �e je�eli tzw. zagadnienia ilo�ciowe 

funkcjonowania warsztatów terapii zaj�ciowej s� badane stosunkowo cz�sto, i 

na wysokim poziomie merytorycznym, to kontrola zagadnie� jako�ciowych 

rehabilitacji uczestników traktowana jest jako sprawa drugorz�dna. St�d wydaje 

si�, �e zagadnieniu kontroli jako�ciowych aspektów rehabilitacji społecznej 

nale�ałoby po�wieci� znacznie wi�ksz� wag�.  
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ROZDZIAŁ IV.  
UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJ�CIOWEJ 

 
1. Uczestnicy warsztatów terapii zaj	ciowej w uj	ciu terytorialnym  

Warsztaty terapii zaj�ciowej – zgodnie z ustaw� - s� tworzone dla osób 

niepełnosprawnych, które ze wzgl�du na poziom niepełnosprawno�ci i rodzaj 

schorzenia maj� odpowiednie skierowanie do obycia rehabilitacji społecznej w 

tych placówkach. W zwi�zku z tym, proces tworzenia wtz powinien by� w 

jakiej� mierze skorelowany z tym procesem – tj. przyznawaniem stopni 

niepełnosprawno�ci i wydawaniem skierowa� do warsztatów na odbycie 

rehabilitacji społecznej.  

  

Na podstawie analizy danych z rozdziału II mo�na stwierdzi�¸ �e wyst�puje 

du�e zró�nicowanie w terytorialnym rozmieszczeniu wtz na obszarze kraju. 

Zjawisko to w jakim� stopniu jest funkcj� dwóch procesów: lokalnych potrzeb 

�rodowiska osób niepełnosprawnych oraz przemian w strukturze zało�ycielskiej 

warsztatów. W �lad za tymi procesami nale�y si� spodziewa� du�ego 

zró�nicowania w rozmieszczeniu uczestników warsztatów. Jest oczywiste, �e z 

liczb� wtz jest integralnie powi�zana liczba uczestników warsztatów. W 

zwi�zku z tym mo�na postawi� hipotez�, �e im wi�cej w województwie wtz, 

tym wi�ksza b�dzie w nich liczba uczestników. Hipotez� t� weryfikuj� wyniki 

przedstawione w poni�szej tabeli. 
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Tabela 22. Uczestnicy wtz w województwach w latach 2003 - 2005 r. (malej�co 

wg liczby uczestników w 2003 r.) 

Liczba wtz w 
wojewódz-
twie w roku 

Liczba 
uczestników w 

wtz w roku 

% w stosunku 
do ogółu 

uczestników 

�rednia liczba 
uczestników w 

jednym wtz 

Lp. Województwa 

2003 2005 2003 2005 

% przy-
rostu 
liczby 
uczes-
tników 

2003 2005 2003 2005 

1 2 8 9 3 4 5 6 7 11 12 

1. Wielkopolskie 62 74 1.843 2.301 24,8 11,5 11,7 29,7 31,1 

2. �l�skie 44 50 1.706 1.993 16,8 10,7 10,2 38,7 39,9 

3. Mazowieckie 56 63 1.608 1.891 17,6 10,1 9,7 28,7 30,0 

4. Małopolskie 46 54 1.490 1.941 30,3 9,3 9,9 32,4 35,9 

5. Lubelskie 41 51 1.188 1.575 32,6 7,4 8,0 28,9 30,9 

6. Podkarpackie 29 38 1.000 1.170 17,0 6,3 6,0 34,4 36,6 

7. Warmi�sko-
mazurskie 

27 31 956 1.167 22,1 6,0 6,0 35,4 37,6 

8. Kujawsko – 
pomorskie 

29 37 936 1.141 21,9 5,9 5,8 32,2 30,8 

9. Łódzkie 31 34 905 1.022 12,9 5,7 5,2 29,1 30,1 

10. Pomorskie 30 38 878 1.083 18,2 5,5 5,5 29,2 28,5 

11. Zachodnio-
pomorskie 

23 25 815 883 8,3 5,1 4,5 35,4 35,3 

12. �wi	tokrzyskie 23 23 812 881 8,5 5,1 4,5 35,3 38,3 

13. Dolno�l�skie 27 37 774 1.108 43,2 4,8 5,7 28,6 29,9 

14. Lubuskie 14 18 404 523 29,5 2,5 2,7 28,8 29,1 

15. Podlaskie 14 18 398 525 31,9 2,5 2,7 28,4 29,2 

16. Opolskie 11 15 254 379 49,2 1,6 1,9 23,0 25,3 

Razem: 507 600 15.967 19.583 22,6 100,0 100,0 31,5 32,6 

 

Wyniki zawarte w tej tabeli pozwalaj� na sformułowanie kilku spostrze�e�.  
 

Po pierwsze, nale�y odnotowa� du�e dysproporcje w liczbie uczestników wtz w 

poszczególnych województwach. Szczególnie silnie zarysowane s� ró�nice 

pomi�dzy liczb� uczestników wtz w województwie wielkopolskim (w 2003 r. 

1.843 uczestników, a w 2005 - 2.301), a województwem opolskim (w 2003 roku 

254 uczestników, a w 2005 - 379).  
 

Po drugie, mo�e imponowa� procentowa dynamika przyrostu liczby 

uczestników wtz w cz��ci województw. Dla kraju dynamika ta w latach 2003 – 

2005 wynosi 22,6 %. Dla porównania skal� najwi�kszej dynamiki przyrostu 

uczestników w tych latach w 5 województwach pokazuje poni�sze zestawienie.  

  - w opolskim   - 49,2%, 

  - w dolno�l�skim   - 43,2%, 

  - w lubelskim  - 32,6%, 

  - w podlaskim   - 31,9%, 

  - w małopolskim  - 30,3%.  
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Natomiast w kilku województwach przyrost uczestników w wtz wynosi tylko 

8,3% (woj. zachodnio-pomorskie) i 8,5% (woj. �wi�tokrzyskie). A wi�c 

zjawisko dynamiki przyrostu wtz jest tak�e silnie zró�nicowane terytorialnie. 

 

Po trzecie, wyst�puje silne zró�nicowanie �redniej liczby uczestników w jednym 

wtz. Zgodnie z rozporz�dzeniem powinna ona wynosi� minimum 20 

uczestników. Ten aspekt procesu funkcjonowania wtz mo�na okre�li� 
wska�nikiem zag�szczenia wtz. Jest on oczywi�cie uwarunkowany warunkami 

lokalowymi. Najwy�sze zag�szczenie w 2003 r. odnotowane jest w 

województwie �l�skim i wynosi - w jednym wtz - �rednio 38,7 uczestników, a w 

2005 ju� 39,9. Natomiast w województwie opolskim - najmniej w kraju: w 2003 

r. - przebywało �rednio w jednym wtz tylko 23 uczestników, a w 2005 - 25,3.  

 

Analiza danych z badania pokazuje jednak, �e w 7 wtz przebywa tylko po 15 

uczestników (w wtz w powiatach: sieradzkim, Legnica, ostroł�cki, Ostroł�ka, i 

w 3 wtz w Płocku), co jest niezgodne z rozporz�dzeniem. Natomiast najwi�cej 

uczestników przebywa w wtz w powiatach: my�lenickim, Rudzie �l�skiej, 

krakowskim - po 90 uczestników, w powiecie Szczecin - 83, w o�wi�cimskim - 

78 i w Krakowie - 75. 

 

Odnotowane powy�ej zró�nicowanie zag�szczenia w poszczególnych 

województwach w liczbie uczestników w jednym wtz nie ma w zasadzie 

racjonalnego wyja�nienia. Trudno dociec dlaczego w województwie �l�skim, w 

którym jest wysoki odsetek nasycenia wtz-ami, wyst�puje tak�e najwy�sze 

zag�szczenie uczestnikami w wtz. Tak�e, dlaczego w województwie opolskim, 

w którym jest najni�szy odsetek wtz w kraju, jest tak�e najni�sze �rednie 

zag�szczenie uczestnikami w wtz. Nie tłumaczy tego zjawiska np. regionalne 

uwarunkowanie, gdy� oba województwa s�siaduj� ze sob�.  
 

Powy�sza tabela pokazuje zró�nicowanie w omówionych aspektach dla 

wszystkich województw. Natomiast dla analizy porównawczej w latach 2003 – 

2005 istotna jest tak�e dynamika przyrostu kolejnych wtz oraz wzrost liczby 

uczestników w województwach. Pokazuje to poni�sza tabela. 

 



 44

Tabela 23. Dynamika przyrostów liczby wtz, liczby uczestników w wtz oraz 

liczby uczestników w jednym wtz w roku 2005 ( w stosunku do roku 2003) 

�rednia liczba 
uczestników w 

jednym wtz w roku: 

Lp. Województwo przyrost 
liczby wtz w 
2005 r. [%] 

przyrost 
liczby  

uczestników 
w 2005 r. 

[%] 
2003 2005 

przyrost 
liczby 

uczestników 
w jednym 
wtz [%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wielkopolskie 19,4 24,8 29,7 31,1 4,7 

2. �l�skie 13,6 16,8 38,7 39,9 3,1 

3. Mazowieckie 12,5 17,6 28,7 30,0 4,5 

4. Małopolskie 17,3 30,3 32,4 35,9 10,8 

5. Lubelskie 24,4 32,6 28,9 30,9 6,9 

6. Podkarpackie 31,0 17,0 34,4 36,6 6,3 

7. Warmi�sko-mazurskie 14,8 22,1 35,4 37,6 6,2 

8. Kujawsko – pomorskie 27,6 21,9 32,2 30,8 - 4,4 

9. Łódzkie 9,7 12,9 29,1 30,1 3,4 

10. Pomorskie 26,7 18,2 29,2 28,5 - 2,4 

11. Zachodnio-pomorskie 8,7 8,3 35,4 35,3 - 0,3 

12. �wi	tokrzyskie 0,0 8,5 35,3 38,3 8,5 

13. Dolno�l�skie 37,0 43,2 28,6 29,9 4,5 

14. Lubuskie 28,6 29,5 28,8 29,1 1,0 

15. Podlaskie 28,6 31,9 28,4 29,2 2,8 

16. Opolskie 36,4 49,2 23,0 25,3 10,0 

Razem: 18,3 22,6 31,5 32,6 3,4 

 

Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2004 r w sprawie warsztatów terapii zaj�ciowej, § 3 ust. 3, pkt 6 mówi o 

co najmniej 20 uczestnikach, którzy powinni by� w jednym wtz. Wyliczone 

wielko�ci pokazuj�, �e minimalny wska	nik jest przekraczany we wszystkich 

województwach, a w cz��ci z nich a� prawie dwukrotnie (przeci�tnie o 50-60 

%). Wskazuje to, �e w stosunku do okre�lonej w rozporz�dzeniu ministra 

minimalnej liczbie uczestników warsztatu rzeczywiste ich zag�szczenie znacznie 

przekracza to zało�enie.  

 

Wa�nym wska	nikiem tego, czy i gdzie powinny by� powoływane w pierwszej 

kolejno�ci nowe wtz s� informacje, w których województwach jest najwi�ksza 

do nich kolejka. Poka�� to kolejne tabele. Jednak�e ze wzgl�du na liczb� danych 

i zło�ono�� tych tabel, zaszła konieczno�� przedstawienia wyników na ten temat 

w dwóch odr�bnych tabelach – odr�bnych wyników dla danych z 2003 roku i 

dla 2005 roku. 
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Tabela 24. Liczba osób niepełnosprawnych oczekuj�cych na przyj�cie do wtz w 

poszczególnych województwach w 2003 r. (brak danych na ten temat z 12 wtz) 

Lp. województwo liczba 
wtz 

liczba wtz w 
których jest 

kolejka  

Udział wtz, w 
których jest 
kolejka [%] 

(4:3) 

Liczba 
oczeku-
j�cych w 
kolejce 

�rednia liczba 
brakuj�cych 

wtz *) 

1 2 3 4 5 7 8 

1. �l�skie 44 37 84,1 450 22 

2. Wielkopolskie 62 52 83,9 359 20 

3. Małopolskie 46 42 91,3 307 15 

4. Mazowieckie 56 42 75,0 261 13 

5. Lubelskie 41 35 85,4 211 11 

6. �wi	tokrzyskie 23 22 95,6 210 11 

7. Dolno�l�skie 27 21 77,8 186 9 

8. Pomorskie 30 28 93,3 182 9 

9. Łódzkie 31 28 90,3 173 9 

10. Kujawsko-pomorskie 29 23 79,3 167 8 

11. Zachodnio-pomorskie 23 19 82,6 165 8 

12. Podkarpackie 29 24 82,8 127 6 

13. Warmi�sko-mazurskie 27 21 77,8 125 6 

14. Opolskie 11 10 90,9 99 5 

15. Lubuskie 14 13 92,9 80 4 

16. Podlaskie 14 12 85,7 75 4 

Suma: 507 429 84,6 3.177 160 

*) �rednia ta liczona jest jako liczba osób niepełnosprawnych oczekuj�cych na miejsce w wtz podzielona przez 

20 – jako – według rozporz�dzenia - minimalna liczba uczestników w jednym wtz 

 

Informacje na temat gdzie powinny by� tworzone w pierwszej kolejno�ci nowe 

wtz - dla badania z 2005 roku - pokazuje poni�sza tabela. 
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Tabela 25. Liczba osób niepełnosprawnych oczekuj�cych na przyj�cie do wtz w 

poszczególnych województwach w 2005 r. (brak danych na ten temat z 13 wtz) 

Lp. Województwo 
Liczba 

wtz 

Liczba wtz w 
których jest 

kolejka 

Udział wtz, w 
których jest 
kolejka [%] 

Liczba ocze- 
kuj�cych w 

kolejce 

�rednia liczba 
brakuj�cych 

wtz *) 
1. Dolno�l�skie 38 33 86,8 350 11 

2. Kujawsko-pomorskie 37 33 89,2 194 6 

3. Lubelskie 51 39 76,5 195 6 

4. Lubuskie 17 16 94,1 98 3 

5. Łódzkie 34 27 79,4 183 6 

6. Małopolskie 54 43 79,6 197 6 

7. Mazowieckie 63 55 87,3 322 10 

8. Opolskie 15 14 93,3 98 3 

9. Podkarpackie 32 25 78,1 94 3 

10. Podlaskie 18 14 77,7 73 2 

11. Pomorskie 38 34 89,5 168 5 

12. �l�skie 50 46 92,0 521 16 

13. �wi	tokrzyskie 23 21 91,3 108 3 

14. Warmi�sko-mazurskie 31 29 93,5 148 5 

15. Wielkopolskie 74 64 86,5 312 10 

16. Zachodnio-pomorskie 25 24 96,0 171 5 

Suma: 600 517 86,2 3.232 99 

*) �rednia ta liczona jest jako liczba osób niepełnosprawnych oczekuj�cych na miejsce w wtz podzielona przez 

20 – jako – według rozporz�dzenia - minimalna liczba uczestników w jednym wtz 

 

Bogactwo danych zawartych w tych tabelach skłania do pewnych refleksji i 

uogólnie�.  
 

Po pierwsze, pomimo faktu powstania 101 nowych wtz na przestrzeni lat 2003 – 

2005 liczba oczekuj�cych w kolejkach do warsztatów terapii zaj�ciowej nie 

zmalała, ale nawet wzrosła z 3.177 w 2003 r. do 3.232 w 2005 r.  
 

Po drugie, wzrósł odsetek wtz, w których ustawia si� kolejka kandydatów na 

uczestników warsztatów. Je�eli kolejka w 2003 r. ustawiała si� do 84,6 % wtz, 

to w 2005 r. ju� do 86,2% wtz. Oznacza to, �e kolejka do warsztatów terapii 

zaj�ciowej staje si� zjawiskiem powszechnym.  
 

Po trzecie, wyst�puje wyra	ne terytorialne zró�nicowanie kolejek do wtz. Nie 

wyst�puje w tej materii jaki� pojedynczy, czy zespołowy mechanizm, czy 

proces, który by tłumaczył te zró�nicowania w jednoznaczny sposób, czy w 

wystarczaj�cym zakresie.  
 

Istniej�ca kolejka do wtz wynosiła w 2003 roku 3.177 osób niepełnosprawnych, 

którzy posiadali z zespołów orzekaj�cych skierowanie do odbycia rehabilitacji 

społecznej w wtz. Stosunek 3.177 czekaj�cych w kolejce do wtz do 15.967 

uczestników w wtz-ach wynosił w 2003 roku 19,9%.  



 47

Analizy wykazuj�, �e wska	nik zag�szczenia uczestnikami w wtz w 2003 rok 

wynosił 31,5 osób, a w 2005 – 32,6 co oznacza, �e wtz-y, aby rozładowa� 
kolejk�, zastosowały tak�e mechanizm zwi�kszania liczby uczestników. To 

„dog�szczanie”, przy ustawowym minimum wynosz�cym 20 uczestników w 

jednym wtz jest zauwa�alnym procesem.  
 

 

2. Mechanizmy rekrutacji uczestników warsztatów terapii zaj	ciowej 

Odpowiedzi wtz na pytanie ankiety o mechanizmy rekrutacji uczestników nios� 
wiele interesuj�cych informacji. Wg rozporz�dzenia uczestnicy wtz musz� 
posiada� wskazanie do terapii zaj�ciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawno�ci wydanym przez wła�ciwy organ.  
 

Podane informacje wskazuj�, �e w zaj�ciach organizowanych przez wtz-y na 

koniec 2003 roku brało udział 15.967 uczestników, a na koniec 2005 – 19.583, 

co stanowi przyrost uczestników w okresie dwóch lat o 22,6%.  
 

Tabela 26. Sposoby post�powania przy naborze nowych uczestników do wtz  

w latach 2003 – 2005*) 
Udział wtz, które tak 

post	puj� [%] 
Lp. Sposób naboru nowych uczestników do wtz lub 

kryteria jakimi kieruje si	 kierownictwo przy ich 
naborze 

Lata 

na ogół czasami nigdy 
2003 78,8 3,9 17,3 1. Przyjmuje si� uczestników tylko ze znacznym i 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawno�ci 2005 79,3 3,5 17,2 

2003 50,7 22,8 26,5 2. Przyjmuje si� przede wszystkim takiego uczestnika, 

który rokuje nadziej� na pozytywn� rehabilitacj�  2005 50,6 19,7 29,7 

2003 33,8 15,5 50,7 3. Przyjmuje si� przede wszystkim takich uczestników, 

którzy maj� podobny rodzaj schorzenia jak cała grupa  2005 31,2 20,1 48,7 

2003 32,2 38,5 29,3 4. Przyjmuje si� nowych uczestników po uko�czeniu nauki 

w szkołach specjalnych 2005 36,4 39,1 24,5 

2003 25,7 44,4 29,9 5. Poszukuje si� uczestników poprzez kontakty 

indywidualne 2005 29,3 45,7 25,0 

2003 18,9 31,4 49,7 6. Przyjmuje si� przede wszystkim osoby niepełnosprawne 

(z orzeczeniem ze wskazaniem), którzy s� w 

najci��szych stanach  
2005 3,0 27,8 69,1 

2003 17,3 20,8 61,9 7. Przyjmuje si� przede wszystkim takich uczestników, 

którzy maj� dodatkowe skierowanie (lub wskazanie) z 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
2005 30,5 20,1 49,4 

2003 12,8 35,4 51,7 8. Przyjmuje si� przede wszystkim takich uczestników, 

których rodziny s� w bardzo trudnej sytuacji materialnej 

i mieszkaniowej  
2005 9,1 35,6 55,3 

2003 5,5 25,3 69,2 9. Przyjmuje si� wi�cej uczestników ni� jest wolnych 

miejsc wynikaj�cych z umowy z PCPR (na własny koszt 

WTZ) 
2005 5,7 22,4 71,8 

2003 5,1 29,1 65,8 10. Przyjmuje si� uczestników wskazanych przez szpitale 

(lekarzy, psychiatrów, psychologów) 2005 6,2 31,0 62,7 

2003 2,6 0,0 97,4 11. Przyjmuje si� przede wszystkim osoby niepełnospr. 

zwi�zane z jednostk� organizacyjn�/prowadz�ca, WTZ 2005 13,8 19,6 66,6 

*) Dla roku 2003 n = 491, dla 2005 n = 593 
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Od pierwszych chwil tworzenia warsztatów w 1991 roku istotna była kwestia, 

którzy kandydaci na uczestników powinni by� przyjmowani do wtz w pierwszej 

kolejno�ci. Zapis ustawowy w tej kwestii tworzył jedynie prawne ramy procesu 

rekrutacji, ale nie rozstrzygał zło�onych sytuacji i ogromu potrzeb społecznych 

w tym zakresie. 

 

Problemy zwi�zane z naborem pojawiały si� od pocz�tku funkcjonowania wtz, 

bowiem od pocz�tku były do nich kolejki. St�d analiza tego problemu wymagała 

szczególnej uwagi.  

 

Uzyskane wyniki zawarte w tabeli 28 pokazuj� bogactwo ró�nych 

mechanizmów rekrutacji uczestników wtz. W zwi�zku z tym wymagaj� 
odpowiednich omówie� oraz okre�lonych uogólnie�. 

1. W badaniu z 2005 roku a� 50,6% warsztatów terapii zaj�ciowej 

stwierdziło, �e przyjmuj� do siebie przede wszystkim takie osoby 

niepełnosprawne, które rokuj� nadziej� na „pozytywn� rehabilitacj�” tzn. na 

opanowanie sprawno�ci i umiej�tno�ci niezb�dnych do pełnienia ról 

społecznych, w tym tak�e umo�liwiaj�cych podj�cie pracy. Odsetek ten dla 

roku 2003 był niemal identyczny (50,7%).  

2. W codziennej praktyce działalno�ci wtz w zakresie rekrutacji uczestników 

wtz został zidentyfikowany mechanizm selekcji uczestników polegaj�cy na  

specjalizacji (uprofilowaniu) wtz. Otó� okazuje si�, �e w 2005 roku 31,2% 

wtz przyjmowało na ogół tylko takich uczestników, którzy maj� podobny 

rodzaj schorzenia, jak cała grupa uczestników danego warsztatu, a 20,1% 

wtz, �e tak post�puje czasami. A wi�c, proces specjalizacji (profilowania) 

wtz dotyczy co drugiego warsztatu (51,3%). Dla roku 2003 wska	niki te 

były bardzo zbli�one (49,3%). Utrzymanie si� tej tendencji na przestrzeni 

dwóch lat, wskazuje na istnienie silnych specyficznych postaw kierownictw 

wtz w zakresie specjalizacji i profilowania wtz w po��danych przez nich 

kierunkach. Nie jest jasny mechanizm dokonywania tego typu selekcji 

uczestników wtz. Rysuj� si� tu dwie konkurencyjne hipotezy. Pierwsza, to 

postawa kadry wtz-ów unikaj�ca trudów pracy z uczestnikami o zbyt 

ró�norodnych schorzeniach. Druga, to �wiadomy proces, wynikaj�cy z 

konieczno�ci takiego uprofilowania struktury grup uczestników, aby mo�na 

było prowadzi� efektywn� i skuteczn� rehabilitacj� społeczn�. Na podstawie 

obserwacji i rozmów w wtz ta druga hipoteza jest bardziej prawdopodobna, 

cho� nie mo�na wykluczy� innych motywów.  

3. Badanie z 2005 roku, podobnie jak z 2003 pozwoliło na zweryfikowanie 

stereotypowych opinii o mechanizmie rekrutacji do wtz polegaj�cy na 

przyjmowaniu do wtz-ów przede wszystkim osób niepełnosprawnych z 

rodzin członków zało�ycieli warsztatów terapii zaj�ciowej. 66,6% wtz 

twierdzi, �e nigdy tak nie post�puje, a 19,6%, �e post�puje tak czasami. 
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Niespełna 14% post�puje tak na ogół a wynika to zapewne z faktu, i� du�a 

cz��� organizatorów warsztatów to organizacje pozarz�dowe, których 

zało�ycielami s� osoby ze �rodowiska osób niepełnosprawnych i w 

pierwszym etapie tworz� wtz dla swych członków.  

4. W 2005 roku 30,5% wtz o�wiadczyło, �e przyjmowani s� przede 

wszystkim tacy uczestnicy, którzy maj� dodatkowe skierowanie (lub 

wskazanie) z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a 20,1% odpowiedzi, 

�e post�puje tak czasami. W sumie, takim kryterium kierowało si� 50,6% 

wtz. 

5. Analiza danych - uj�ta dynamicznie - pokazuje, �e warsztaty terapii 

zaj�ciowej w 2005 roku w mniejszym stopniu ani�eli w 2003 pełniły funkcje 

socjalne w stosunku do rodzin uczestników osób niepełnosprawnych. 

Okazało si�, �e w 2005 r. kryterium rekrutacji w postaci trudnej sytuacji 

bytowej i materialnej rodzin osób niepełnosprawnych kierowało si� na ogół 

9,1% wtz, a robiło tak czasami 35,6%. W sumie, tak� sytuacj� kierowało si� 
44,7% wtz, a w 2003 r. 46,7%.  

 

Wydaje si�, �e wpływ na to kto zostanie przyj�ty do wtz a kto nie, ma wiele 

czynników. Nie ma jednego kryterium dla wszystkich warsztatów, jest raczej 

zbiór warunków oraz potrzeb ze strony warsztatu i potrzeb społecznych na 

danym terenie. 
 

 

3. Struktura uczestników w podstawowych przekrojach  

3.1. Płe
 uczestników wtz 
 

Informacja ta sama w sobie nie jest istotn� informacj�. Ma jednak znaczn� 
warto�� w kontek�cie analizy tego zagadnienia w skali dysproporcji 

uczestników w wtz. Analizy wykazuj�, �e w 2005 roku na ogóln� liczb� 19.583 

uczestników w wtz kobiet jest 44,3%, a m��czyzn 55,7%. Wielko�ci te nie 

odbiegaj� od ustalonej struktury płci uczestników dla roku 2003 (odpowiednio: 

44,1% i 55,9%). 

 

Przewaga uczestników płci m�skiej wtz jest wi�c wyra	na, a co wa�niejsze, 

struktura ukształtowana w 2003 roku utrzymuje si� w 2005, pomimo utworzenia 

101 nowych wtz i przyj�cia 3.616 nowych uczestników. Nie jest zrozumiały 

mechanizm tej dysproporcji. Nie nale�y zakłada�, �e proces ten mo�e by� 
wynikiem �wiadomej dyskryminacji kobiet niepełnosprawnych przy rekrutacji 

do wtz. Jest spraw� odr�bnych bada�, zanalizowanie tych wszystkich 

mechanizmów, które doprowadziły do ukształtowania si� powy�szych 

dysproporcji.  
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3.2. Wiek uczestników wtz 
 

Ani ustawa, ani rozporz�dzenie nie okre�la limitów wieku uczestników. St�d 

nale�y oczekiwa�, �e wiek uczestników warsztatów nie b�dzie kształtował si� 
według wyra	nych tendencji lub preferencji. Rzeczywist� struktur� wieku 

uczestników w latach 2003 – 2005, odtworzon� na podstawie bada�, pokazuje 

poni�sza tabela. 
 

Tabela 27. Uczestnicy według wieku w wtz w badaniach 2003 - 2005 

Liczba osób Udział poszczególnych 
kategorii wiekowych [%] 

Lp. Wiek uczestników 

2003 2005 2003 2005 
1. 16 - 20 1 609 1 355 10,1 6,9 

2. 21 - 25 4 744 5 490 29,7 28,0 

3. 26 - 30 3 985 5 053 25,0 25,9 

4. 31 - 35 2 196 3 101 13,7 15,8 

5. 36 - 40 1 232 1 647 7,7 8,4 

6. 41 - 45 832 1 100 5,2 5,6 

7. 46 - 50 576 748 3,6 3,8 

8. 51 i wi	cej 410 565 2,6 2,9 

9. brak danych 383 524 2,4 2,7 

Razem: 15.967 19.583 100,0 100,0 

 

Analiza danych zawartych w powy�szej tabeli w uj�ciu dynamicznym wskazuje, 

�e przyrost nowych uczestników wtz o 3.616 spowodował stosunkowo 

niewielkie zmiany, jakkolwiek tendencja zmian jest zdecydowana. Nast�pił 

wzrost odsetka starszych uczestników (warto�ci zacienione), spadł młodszych.  
 

Je�eli przyj�� 30 lat jako górn� granic� zaliczania uczestników wtz do grupy 

młodych, to takiej młodzie�y w 2005 r. było 60,8%. Uczestników w wieku 

�rednim (31-40 lat) było 24,2%, a starszych (powy�ej 41 roku �ycia) tylko – 

12,3%. Struktur� wieku uczestników pokazuje poni�szy diagram. 
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Diagram 8 

Wiek uczestników warsztatów terapii zaj�ciowej 

na koniec 2005 r.

Brak danych

2,7%

Powy�ej 41 

roku

12,3%31-40 lat

24,2%

Do 30 lat

60,8%

 
 

Odnotowany wy�ej mechanizm rekrutacji do wtz oznacza, �e do warsztatów w 

wi�kszo�ci przyjmowano młodych uczestników.  

 

Du�y odsetek młodych uczestników powoduje konieczno�� takiego 

wyprofilowania z nimi pracy, aby była ona adekwatna i skuteczna do ich wieku. 

Daje to wi�ksz� szans� na pozytywny wynik rehabilitacji wi�kszej liczby 

uczestników. 
 

 

3.3. Wykształcenie uczestników wtz 
 

Zgodnie z zapisami ustawy wtz jest placówk� stwarzaj�c� osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podj�cia pracy mo�liwo�� rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej�tno�ci 

niezb�dnych do podj�cia zatrudnienia.  
 

Wykształcenie uczestników wtz wskazuje na potencjalne mo�liwo�ci 

intelektualne osoby niepełnosprawnej do podj�cia pracy zawodowej. Poziom 

wykształcenia osoby niepełnosprawnej jest wa�nym sygnałem, szczególnie 

istotnym dla pracodawców. S� one tak�e wa�ne dla kadry wtz, która jest 

zobowi�zana do prowadzenia indywidualnego programu rehabilitacji i terapii z 

uczestnikami wtz.  
 

Uzyskane wyniki dotycz�ce wykształcenia uczestników, wskazuj� na istnienie 

potencjalnych mo�liwo�ci intelektualnych uczestników wtz do podj�cia pracy. 

Dane z poni�szej tabeli pokazuj� wyniki ł�czne z wykształceniem specjalnym. 
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Ten rodzaj wykształcenia zamazuje jednak czytelno�� danych na ten temat. 

Dopiero wył�czenie danych dotycz�cych wykształcenia specjalnego w odr�bn� 
kategori�, unaocznia rzeczywiste wielko�ci wykształcenia w ka�dej z 

analizowanych kategorii. 
 

Tabela 28. Uczestnicy warsztatów i ich wykształcenie w latach 2003 - 2005 

Liczba uczestników % Lp. Wykształcenie uczestników  
2003 2005*) 2003 2005 

1. wy�sze, w tym licencjat 70 82 0,44 0,4 

2. �rednie zawodowe i policealne 325 404 2,04 2,1 

3. �rednie ogólnokształc�ce 341 436 2,14 2,3 

zasadnicze zawodowe, w tym: 3.259 4.721 20,41 24,8 4. 
specjalne 2.381  3.461  73,06  73,3  

podstawowe, w tym: 5.403 7.004 33,84 36,9 5. 
specjalne 4.037  5.045  74,72  72,0  

niepełne podstawowe, w tym: 635 904 3,98 4,8 6. 
specjalne 476  523  74,96  57,9  

7. absolwenci szkoły �ycia 3.973 4.380 24,88 23,0 

8. nie ucz	szczał do szkoły 881 1.072 5,52 5,6 

9. brak danych 1.080 - 6,76 - 

Razem: 15.967 19.003 100,0 100,0 
*) N=583 

 

Graficzn� dynamik� zmian w strukturze rozkładu wykształcenia uczestników 

wtz w latach 2003 – 2005 prezentuje poni�szy diagram. (kolor niebieski – rok 

2003, kolor br�zowy – rok 2005) – w procentach. 
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W warsztatach terapii zaj�ciowej przebywa w zasadzie niewielu uczestników z 

wykształceniem wy�szym i licencjatem. Odsetek tego poziomu wykształcenia 

dla obu badanych okresów wynosi 0,4%. Nie zmienił si� tak�e udział 

uczestników z wykształceniem �rednim – w obu badanych okresach niewiele 

ponad 4 %. W�ród uczestników warsztatów dominuj� natomiast pozostałe 

kategorie wykształcenia, które zostały skorygowane, poprzez wył�czenie w 

odr�bn� kategori� „osób z wykształceniem specjalnym”. Pokazuje to poni�sza 

tabela. 

 

Tabela 29. Wykształcenie uczestników wtz skorygowane o wył�czenie w 

odr�bn� kategori� szkół specjalnych – dane dla lat 2003 - 2005 

Liczba uczestników wtz % Lp. Wykształcenie uczestników  
2003 2005 2003 2005 

1. Wy�sze, w tym licencjat      70 82 0,4 0,4 

2. �rednie zawodowe i policealne     325 404 2,1 2,1 

3. �rednie ogólnokształc�ce     341 436 2,1 2,3 

4. Zasadnicze zawodowe     878 1.260 5,5 6,6 

5. Podstawowe  1.366 1.959 8,6 10,3 

6. Niepełne podstawowe    159 381 1,0 2,0 

7. Szkoły specjalne (wszystkie kategorie)  6.894 9.029 43,2 47,6 

8. Absolwenci szkoły �ycia  3.973 4380 24,9 23,0 

9 Nie ucz�szczał do szkoły     881 1.072 5,5 5,6 

10. Brak danych  1.080 - 6,8 - 

Razem: 15.967 19.003 100,00 100,0 

Tak zestawione dane ukazuj� skorygowany poziom wykształcenia uczestników 

wtz. W 2003 r. a� 11.784 uczestników - 73,65 % ogółu - to: absolwenci szkół 

specjalnych, absolwenci szkół �ycia oraz niepełnosprawni, którzy nie 

ucz�szczali w ogóle do szkoły. Wielko�� ta dla roku 2005 wynosi 14.481, co 

stanowi 76,2 % ogółu uczestników. Oznacza to, �e odsetek tego rodzaju 

uczestników w okresie 2 lat nieznacznie wzrósł, co ma okre�lone konsekwencje 

w codziennej rehabilitacji tych osób. 

 

Chodzi o to, �e na osoby z tego typu wykształceniem nale�y patrze� nieco 

inaczej, bardziej medycznie, mniej zawodowo. Analizy rynku wykazuj�, �e 

rokowania zawodowe dla tych osób na rynku pracy s� raczej niekorzystne. St�d 

rehabilitacja i terapia zaj�ciowa z tymi osobami w warsztatach koncentruje si� – 

z konieczno�ci - na aspektach ich aktywno�ci, innych ani�eli próby 

przygotowania ich do aktywno�ci zawodowej. Cho� nie mo�na wykluczy� 
pewnych odst�pstw od tej reguły, co wyka�� dalsze analizy. 

 

Analiza danych z powy�szej tabeli, dotycz�ca wykształcenia uczestników, daje 

pewien ogólny wgl�d w to, ilu z uczestników wtz ma szans� podj�� prac� 



 54

zarobkow�. Chodzi o szans� wynikaj�c� z potencjalnych mo�liwo�ci, jak� daje 

uko�czenie okre�lonej szkoły. Abstrahuje si� tu od realnych mo�liwo�ci 

wynikaj�cych z obecnej sytuacji na rynku pracy. 

Je�eli zało�y si�, �e tak� strukturaln� szans� maj� szczególnie ci uczestnicy, 

którzy uko�czyli studia wy�sze, licencjat, szkoł� �redni�, zawodow� lub nawet 

szkoł� podstawow� (te dwie ostatnie grupy bez szkół specjalnych), to takich 

osób - według badania z 2005 r. było 4.522 uczestników, co stanowi 23,8%. 

Współczynnik ten dla badania z roku 2003 wynosił 19,7%. Odnotowany wzrost 

tego współczynnika o 4,2% oznacza ogólne lepsze potencjalne przygotowanie 

uczestników wtz do podj�cia pracy zawodowej.  

 

 

3.4. Stopnie niepełnosprawno�ci uczestników wtz  
 

Ustawowy zapis dotycz�cy uczestników wtz, a tak�e rozporz�dzenie ministra 

nie okre�laj� bezpo�rednio i w sposób jednoznaczny, �e mog� to by� wył�cznie 

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno�ci. 

Jednak�e, ustawa mówi o tym, �e wtz s� tworzone dla osób niepełnosprawnych 

niezdolnych do podj�cia pracy. A za takie mog� by� szczególnie uznane osoby 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno�ci, o czym mówi 

art. 4 ust. 1 i 2 ustawy. Ostatecznie o uczestnictwie w wtz przes�dzaj� 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawno�ci ze wskazaniem do rehabilitacji w 

formie terapii zaj�ciowej. Oznacza to, �e do wtz w zasadzie nie powinny by� 
przyjmowane osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawno�ci. 

Jednak�e praktyka �ycia codziennego oraz zło�ono�� systemu orzecznictwa 

wykazały, �e w pewnym, niewielkim zakresie jest nieco inaczej. Pokazuj� to 

wyniki z poni�szej tabeli.  

 

Tabela 30. Uczestnicy wtz w latach 2003 – 2005 według stopnia niepełnospr. 

Ogółem kobiety m	�czy�ni 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 

Stopie� 
niepełnospr. 

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

Znaczny 11.038 69,1 12.687 64,9 4.826 68,5 5.570 64,3 6.212 69,6 7.117 65,3 

Umiarkowany 4.853 30,4 6.829 34,9 2.179 30,9 3.073 35,5 2.674 30,0 3.756 34,5 

Lekki 76 0,5 37 0,2 39 0,5 16 0,2 37 0,4 21 0,2 

Razem: 15.967 100 19.553 100 7.044 100 8.659 100 8.923 100 10.894 100 

 

Wyra	nie dominuj�c� grup� w warsztatach s� uczestnicy ze znacznym stopniem 

niepełnosprawno�ci. Takich osób w 2003 r. było 69,1%, a w 2005 64,9%, co 

oznacza w tej kategorii osób spadek o 4,2%. Generalna tendencja ukształtowana 

w 2003 r. utrzymuje si� jednak równie� w 2005 r. Podobna tendencja utrzymuje 

si� w�ród niepełnosprawnych kobiet i m��czyzn.  
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Identyczna tendencja kształtuje si� w�ród uczestników z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawno�ci.  

W 2005 r. w�ród uczestników znalazło si� tak�e 37 uczestników, posiadaj�cy 

lekki stopie� niepełnosprawno�ci (w 2003 r. było ich 76).  

 

Pewnym wyja�nieniem tej sytuacji mo�e by� informacja, �e cz��� uczestników 

miała warunkowe lub okresowe orzeczenie umiarkowanego stopienia 

niepełnosprawno�ci. Wyga�ni�cie terminu wa�no�ci tego orzeczenia 

spowodowało konieczno�� ponownego ubiegania si� o ten stopie�. By� mo�e 

cz��� z tych osób otrzymała tylko lekki stopie� niepełnosprawno�ci. Fakt ten 

stwarza okres pewnego zawieszenia, a� do czasu pełnego okre�lenia statusu 

uczestnika. Ze wzgl�du na niewielki odsetek tego typu przypadków, jest to 

margines ogólnej liczby uczestników.  

 

 

3.5. Uczestnicy wtz według miejsca zamieszkania 
 

Informacje na ten temat s� bardzo istotne ze wzgl�du na mechanizm tworzenia 

wtz. Mo�na domniemywa�, �e jedn� z przyczyn braku utworzenia warsztatu w 

jakim� powiecie jest niedostateczna liczba uczestników. Je�eli bierze si� pod 

uwag� osoby niepełnosprawne z najbli�szej okolicy, czy nawet gminy mo�e tak 

by� istotnie. Jednak uczestnicy warsztatów dowo�eni s� nieraz z do�� odległych 

miejscowo�ci od siedziby warsztatu. Dane z poni�szej tabeli pokazuj� miejsce 

zamieszkiwania uczestników warsztatów. 
 

Tabela 31. Uczestnicy według miejsca zamieszkania  

Liczba osób % Lp. Miejsce zamieszkania uczestników wtz 

2003 2005 2003 2005 
1. Z miejscowo�ci, w której ma siedzib	 

warsztat 
9 221 10.592 58,1 55,6 

2. Z terenu gminy, ale spoza miejscowo�ci, w 
której ma siedzib	 warsztat  

2 839 3.397 17,9 17,8 

3. Z innej gminy, ale z terenu powiatu, w 
którym ma siedzib	 warsztat 

2 993 4.158 18,9 21,8 

4. Z innego powiatu 812 898 5,1 4,7 

Razem: 15 865 19.045 100,0 100,0 

 

Terytorialne zamieszkiwanie uczestników warsztatów przedstawia graficznie 

poni�szy diagram (dane dla bada� z lat 2003 i 2005).  
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Diagram 10 
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Nie istnieje ustawowe ani inne ograniczenie terytorialnego naboru uczestników 

wtz. Sytuacja ta powoduje, �e w 2005 roku niewiele ponad połowa uczestników 

warsztatów (55,6%) pochodzi z miejscowo�ci, w której znajduje si� warsztat 

(warto�� ta dla badania z 2003 wynosiła 58,1%). Reszta uczestników dowo�ona 

jest z innych, nieraz z odległych miejscowo�ci. Pokazuje to, �e problemy z 

kompletowaniem uczestników ma w zasadzie zdecydowana wi�kszo�� wtz. 

Mo�na przyj�� - z niewielkimi wyj�tkami - �e nie ma takiego warsztatu, gdzie 

wszyscy uczestnicy pochodz� z jednej miejscowo�ci. Wyst�puj� nawet takie 

sytuacje, �e 4,7% uczestników warsztatów zamieszkuje w innych powiatach 

(warto�� dla 2005 r.). Odr�bn� kwesti� jest to, �e w wielu przypadkach, 

uczestnik warsztatu pochodz�cy z s�siedniego powiatu ma bli�ej do tego wtz, 

ni� do takiej placówki funkcjonuj�cej na terenie jego powiatu.  
 

Analiza danych uzyskanych z badania wskazuje, �e dojazdy uczestników do 

warsztatów s� intensywnie wspomagane przez same wtz. Informuj� o tym dane 

z poni�szej tabeli. 
 

Tabela 32. System dowo�enia uczestników do wtz 

Liczba uczestników % Lp. Wyszczególnienie 
2003 2005 2003 2005 

1. Liczba uczestników, którzy korzystaj� z dowozu 
zapewnianego przez wtz 

9.220 11.369 58,5 59,9 

2. Liczba uczestników, których dowozi rodzina lub 
opiekunowie  

809 1016 5,1 5,4 

3. Liczba uczestników, których odprowadzaj� 
opiekunowie 

821 841 5,2 4,4 

4. Liczba uczestników, którzy sami doje�d�aj� do 
warsztatu (np. transportem publicznym) 

2.466 3015 15,6 15,9 

5. Liczba uczestników, którzy sami dochodz� do wtz 2.456 2737 15,6 14,4 

Razem: 15.772 18.978 100,0 100,0 
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Badanie z 2005 roku wykazało, �e prawie 60% uczestników było dowo�onych 

do warsztatu. Oznacza to, �e stan zdrowotny uczestników był na tyle powa�ny, 

�e uniemo�liwiał im samodzielne dotarcie do warsztatu. Sytuacja w tym 

zakresie, w porównaniu z rokiem 2003, nieznacznie si� pogorszyła (w 2003 – 

58,5%).  

 

Liczb� uczestników, którzy wymagaj� dowo�enia nale�y w zasadzie 

powi�kszy� o tych uczestników, których dowozi rodzina lub opiekunowie. 

Wielko�� ta dla 2005 r. wynosi 1016 uczestników (5,4%). Daje to w sumie 

odsetek 65,3% uczestników, których nale�y dowozi� do wtz, co powa�nie 

uzasadnia opinie kierownictw wtz, którzy twierdz�, �e �rodki transportu s� 
potrzebne im do tego celu.  

 

 

3.6. Uczestnicy wtz według głównych schorze� 
 

Schorzenia uczestników s� główn� determinant�, która okre�la rodzaj 

prowadzonych pracowni oraz form terapii i zaj�� z uczestnikami. Z 

powszechnych obserwacji warsztatów wynika, �e dominuj� w nich osoby 

niepełnosprawne z kilkoma rodzajami schorze�, co przedstawia poni�sza tabela. 

 

Tabela 33. Rodzaj głównego schorzenia uczestników wtz w latach 2003 - 2005 

Liczba uczestników Struktura 
rodzajów 

schorzenia [%] 

Lp. Rodzaj głównego schorzenia uczestników 
wtz  

2003 2005 2003 2005 
1. Upo�ledzenie umysłowe 9.844 11.916 61,6 63,9 

2. Schorzenia sprz	�one *) 2.312 - 14,5 - 

3. Choroby psychiczne 1.533 2.459 9,5 13,2 

4. Dysfunkcje narz�du ruchu, w tym 
choroby narz�du ruchu 

911 1.285 5,7 6,9 

5. Dysfunkcje wzroku, w tym niewidomi  335 429 2,1 2,3 

6. Epilepsja 284 411 1,8 2,2 

7. Choroby neurologiczne*) 218 - 1,4 - 

8. Zaburzenia słuchu, mowy, choroby 
słuchu 

142 254 0,9 1,4 

9. Dzieci	ce pora�enie mózgowe*) 124 - 0,8 - 

10. Inne 169 1.897 1,1 10,2 

11. Brak danych  95 - 0,6 - 

Razem: 15.967 18.651 100,0 100,0  

*) Ze wzgl�du na zmian� metodologii badania schorze�, wska�niki pomiaru nie uwzgl�dniały 

ich w badaniu z 2005 r. 
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W procesie badawczym, na etapie konstrukcji kwestionariusza ankiety oraz 

doboru adekwatnych wska	ników, jak równie� klasyfikacji rodzajów schorze� 
istniało kilka metodologicznych problemów wła�ciwego pomiaru tego zjawiska. 

Pilota� badania wykazał, �e du�y odsetek uczestników warsztatów ma dwa lub 

wi�cej schorze�. Warsztaty sygnalizowały w zwi�zku z tym, �e b�d� miały 

problemy z precyzyjn� ich klasyfikacj�. Problemy wynikały z faktu, �e u cz��ci 

uczestników, którzy mieli formalnie orzeczone schorzenie, po kilku latach 

pobytu w warsztacie pojawiły si� inne schorzenia, które nie figurowały 

formalnie w jego orzeczeniu. Dla autorów badania pojawił si� dylemat, czy 

bada� skal� wyst�puj�cych schorze� formalnie zapisanych w orzeczeniach 

zespołów orzekaj�cych, czy te� realnie wyst�puj�ce schorzenia uczestników. W 

obu badaniach zdecydowano si� na to pierwsze rozwi�zanie. Dlatego w 

kwestionariuszu ankiety, pytanie o schorzenia sonduje formalny, główny rodzaj 

schorzenia, a nie wszystkie realnie wyst�puj�ce u uczestników.  
 

Problem ten istniał w badaniu z 2003 roku, gdzie wprowadzono dodatkow�, 
zbiorcz� kategori� analityczn� schorze� – schorzenie sprz��one. Przez 

schorzenia sprz��one nale�ało wówczas rozumie� taki zestaw schorze�, na 

który składało si� kilka (wiele) schorze� wyst�puj�cych u jednego uczestnika 

wtz. Ta kategoria schorzenia była wi�c „zbiorówk�” tych wszystkich 

uczestników, którzy posiadaj� kilka schorze�. W pewnym zakresie miało to 

ułatwia� liczenie schorze� i unikn�� w ten sposób sytuacji, w której liczba 

wyst�puj�cych schorze� znacznie przewy�sza liczb� uczestników.  
 

W badaniu z 2005 roku zrezygnowano z pytania o schorzenia sprz��one ze 

wzgl�du na fakt, �e jest to w zasadzie jedynie teoretyczno-analityczna kategoria 

dotycz�ca liczby schorze�, a nie realnie istniej�ca kategoria schorzenia. Dlatego 

o liczb� schorze� wyst�puj�cych u uczestników pytano osobnym pytaniem. 

Zrezygnowano tak�e z pytania o schorzenia neurologiczne oraz dzieci�ce 

pora�enie mózgowe. 
 

Obraz głównych schorze� uczestników wtz w 2005 roku przedstawia graficznie 

poni�szy diagram. 
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Diagram 11 
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Dominuj�cym schorzeniem uczestników warsztatów jest upo�ledzenie 

umysłowe, które wykazano w badaniu z 2005 roku u 63,9% uczestników (w 

2003 r. 61,6%), co oznacza, �e nast�pił wzrost liczby tego typu uczestników.  
 

Struktur� uczestników uzupełniaj� kolejne grupy z najliczniej wyst�puj�cymi 

schorzeniami - z chorobami psychicznymi 13,2% (w roku 2003 - 9,5%). 
 

Te dwie kategorie schorze� – schorzenia umysłowe i psychiczne wyst�puj� w 

2005 r. w sumie u 77,1% uczestników ( w 2003 – w 71,1%). Skala liczby 

uczestników z tego typu schorzeniem oraz charakter tych schorze�, po pierwsze, 

jednoznacznie ukierunkowuje z nimi prac�. Dotyczy to szczególnie prowadzenia 

treningów w zakresie podstawowych umiej�tno�ci komunikacji społecznej, 

wygl�du zewn�trznego i higieny osobistej, rozwi�zywania problemów w 

trudnych sytuacjach mi�dzyludzkich i innych. St�d wa�n� rol� w terapii z tymi 

osobami odgrywaj� psychologowie. Po drugie, przyrost o 6,0 % uczestników 

wtz posiadaj�cych te dwa typy schorze� �wiadczy o wyra	nej tendencji 

profilowania warsztatów w kierunku rehabilitacji osób niepełnosprawnych o 

schorzeniach umysłowo-psychicznych.  
 

Analiza danych zawartych w tabeli 35 wskazuje, �e uczestników z pozostałymi 

schorzeniami w 2005 r. było 22,9% (w 2003 28,9%), w tym: z dysfunkcj� 
narz�du ruchu – 6,9% (w 2003 r. - 5,7%), z dysfunkcja wzroku – 2,3% (w 

2003r. – 2,1%), z dysfunkcj� epileptyczn� – 2,2% (w 2003 r. – 1,8%), zaburze� 
słuchu, mowy – 1,4% (w 2003 r. – 0,9%).  
 

Wyniki zawarte w poni�szej tabeli wskazuj� na wyst�powanie wyra	nej 

specjalizacji warsztatów terapii zaj�ciowej opartej o okre�lone schorzenia. 
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Tabela 34. Specjalizacja warsztatów według schorze� w latach 2003 - 2005 

Liczba wtz, w 
których uczestnicy 

maj� dane 
schorzenia 

% wtz, w których 
przebywaj� 

uczestnicy z danym 
schorzeniem 

% wtz, w których 
nie ma ani jednego 
uczestnika z danym 

schorzeniem 

Lp. Rodzaj głównego 
schorzenia uczestników 
wtz  

2003*) 2005**) 2003 2005 2003 2005 
1. Upo�ledzenie umysłowe 472 553 93,7 96,8 6,3 3,2 

2. Choroby psychiczne 246 365 48,8 63,9 51,2 36,1 

3. Dysfunkcje narz�du 
ruchu, w tym choroby 
narz�du ruchu 

219 309 43,5 54,1 56,5 45,9 

4. Dysfunkcje wzroku, w 
tym niewidomi  

117 169 23,2 29,6 76,8 70,4 

5. Epilepsja 113 181 22,4 31,7 77,6 68,3 

6. Zaburzenia słuchu, 
mowy, choroby słuchu 

88 141 17,5 24,7 82,5 75,3 

*) N= 504 (brak danych 3 wtz) 

**) N= 571(brak danych 37 wtz) 

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli jednoznacznie pokazuj�, �e uczestnicy z 

upo�ledzeniem umysłowym przebywali w 2005 r. a� w 96,8% warsztatach (w 

2003 r. w 93,7%). Tym samym mo�na uzna�, �e ten rodzaj schorzenia 

uczestników staje si� niemal powszechny. W 2005 r. nie było uczestników z tym 

schorzeniem tylko w 3,2% wtz. 

 

Zjawisko powy�sze dotyczy tak�e schorze� z chorobami psychicznymi: w 2005 

r. w wtz uczestników z tym schorzeniem było 63,9%, a w 2003 – 48,8%. 

 

Dane z powy�szej tabeli wskazuj� tak�e, �e uczestnicy z pozostałymi 

schorzeniami s� reprezentowani w warsztatach coraz rzadziej.  

 

 

3.7. Uczestnicy wtz według liczby schorze� 
 

Istotn� determinant�, która w du�ym stopniu warunkuje skuteczno�� 
rehabilitacji społecznej jest liczba schorze�, które posiadaj� uczestnicy 

warsztatu. Statystyki w tym zakresie dla bada� z lat 2003 – 2005 pokazuj� 
dynamik� tego procesu. Wyra	nie dominuj� w 2005 r. uczestnicy z jednym 

schorzeniem (56,5%), podobnie jak w badaniu z 2003 roku (55,6%). Jednak�e 

ten wzrost tylko o ok. 1% wskazuje, �e struktura uczestników wtz w zakresie 

liczby posiadanych schorze� staje si� coraz mniej zró�nicowana. Tendencje t� 
potwierdza spadek procentowy uczestników posiadaj�cych 3 schorzenia –o 

1,1% oraz 4 i wi�cej schorze� – spadek o 0,4%.  
 

Pełny rozkład danych na ten temat pokazuje poni�sza tabela. 
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Tabela 35. Uczestnicy wtz według liczby schorze� w latach 2003 - 2005 

Liczba uczestników % Lp. Ilo�
 schorze� 

2003 2005 2003 2005 

1. Jedno 8.182 10.417 55,6 56,5 

2. Dwa 4.563 5.821 31,0 31,6 

3. Trzy 1.514 1.691 10,3 9,2 

4. Cztery i wi	cej  455 504 3,1 2,7 

Razem: 14.714*) 18.433*) 100,0 100,0 

Podstawa procentowania dla 2003 r. z 470 wtz, dla 2005 r. z 571  

*)Brak danych o uczestnikach dla badania z 2003 = 1.253, a dla 2005 r. = 1.150 

 

Graficzny obraz liczby schorze� posiadanych przez uczestników w latach 2003 

– 2005 pokazuje poni�szy diagram. 

Diagram 12 
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3.8. Uczestnicy wtz według sprawno�ci w poruszaniu si	 

 

Poziom sprawno�ci poruszania si� uczestników jest w powa�nym stopniu 

skorelowany z poziomem nat��enia ich dowozu do warsztatu. Dane z poni�szej 

tabeli wskazuj�, �e w 2005 roku a� 83,9% uczestników poruszało si� 
samodzielnie i nie było w zasadzie problemów z ich dowo�eniem (w badaniu z 

2003 r. 81,1%). Wynik ten oznacza, �e ta determinanta nie przes�dza o liczbie 

niezb�dnych �rodków transportu w warsztatach. Na ich liczb� ma wi�kszy 

wpływ raczej rodzaj i zakres zaawansowania ró�nych schorze�, a tak�e 

gospodarcze i rehabilitacyjne potrzeby warsztatu. Pokazuje to poni�sza tabela.  
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Tabela 36. Uczestnicy według sprawno�ci w poruszaniu si� w badaniach w 

latach 2003 - 2005 
Liczba uczestników % Lp. Sprawno�
 w poruszaniu si	 uczestników 

2003 2005 2003 2005 
1. Samodzielnie  13.063 15.836 81,8 83,9 

2. Z przewodnikiem lub opiekunem 1.447 1.518 9,1 8,0 

3. Samodzielnie poruszaj�cy si	 na wózku 
inwalidzkim 

565 662 3,5 3,5 

4. Za pomoc� kuli (kul) lub laski 391 392 2,4 2,1 

5. Z pomoc� „balkonika” (chodzika) 199 219 1,2 1,2 

6. Le��cy, maj�cy trudno�ci z samodzieln� 
pionizacj� ciała 

107 102 0,7 0,5 

7. Z biał� lask� 88 97 0,5 0,5 

8. Samodzielnie, po zaprotezowaniu 42 43 0,3 0,2 

9. Brak danych 65 - 0,4 - 

Razem: 15. 967 18.869 100,0 100,0 

 

Wyniki danych z powy�szej tabeli (punkty 2 do 8) pokazuj� skal� uczestników, 

którzy maj� problemy z samodzielnym przemieszczaniem si�, i których w 

wi�kszo�ci lub wszystkich nale�y dowozi� lub doprowadza� do wtz.  

 

Zaobserwowana w badaniu z 2003 r. kolejno�� kategorii uczestników, którzy 

wymagaj� dowo�enia nie uległa zmianie. Nast�pił nawet spadek procentowy 

wi�kszo�ci kategorii uczestników – spadek niewielki, jednak�e zauwa�alny.  

 
 
3.9. Uczestnicy wtz według sposobu i formy zamieszkiwania  

 

Jedna z hipotez dotycz�cych rekrutacji uczestników do warsztatów stwierdzała, 

�e na ten mechanizm ma wpływ m.in. sytuacja osób niepełnosprawnych w ich 

miejscu zamieszkania. Istotnym wska	nikiem weryfikacji tej hipotezy jest 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i jak cz�sto przyjmuje si� uczestników do 

warsztatów ze wzgl�du na m.in. trudn� sytuacj� rodzinn� uczestników. Jak 

pami�tamy, dane pokazuj�, �e w 2005 r. 54 warsztaty (9,0%) odpowiedziały, �e 

tak post�puje si� na ogół, a 211 (35,2%), �e czasami. St�d istotne jest pytanie, 

czy uzyskane dane statystyczne dotycz�ce sytuacji mieszkaniowej uczestników, 

uzasadniaj� tego typu post�powanie wtz. Wyniki zawarte w poni�szej tabeli 

wyja�niaj� t� sytuacj�. 
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Tabela 37. Uczestnicy według sposobu i formy zamieszkiwania na podstawie 

bada� z 2003 – 2005 r. 

Liczba uczestników % Lp. Miejsce zamieszkiwania 

2003 2005 2003 2005 
1. Zamieszkuj�cy w domu rodziny  

(u rodziny, z rodzin�)  
13.620 16.846 85,4 89,0 

2. Samodzielnie (niezale�nie od formy 
prawnej mieszkania)  

1.118 861 7,0 4,6 

3. Przebywaj�cy w domu pomocy społecznej 590 651 3,7 3,4 

4. Przebywaj�cy w domu opiekuna 
prawnego (wył�czaj�c rodziców) 

504 415 3,2 2,2 

5. Przebywaj�cy w domu stałego pobytu 
(dom rehabilitacyjno - opieku�czy i inne) 

44 40 0,3 0,2 

6. Przybywaj�cy w mieszkaniach 
chronionych 

34 62 0,2 0,3 

7. Internat, hotel, bursa, Dom Dziecka 15 - 0,1 - 

8. Zakład karny 15 - 0,1 - 

9. Przebywaj�cy na oddziale szpitalnym 1 5 0,0 0,0 

10. Inne - 40 - 0,2 

Razem: 15.943 18.920 100,0 100,0 

 

Sytuacja mieszkaniowa przewa�aj�cej liczby osób niepełnosprawnych b�d�cych 

uczestnikami w wtz wydaje si� by� ustabilizowana, szczególnie tych, którzy 

mieszkaj� w domu rodzinnym lub samodzielnie. W 2005 r. dotyczy to 17.707 

uczestników zamieszkuj�cych w domu rodziny (u rodziny, z rodzin�) lub 

samodzielnie (niezale�nie od formy prawnej mieszkania); w 2003 r. 14.738. 

Wielko�� ta daje a� 93,6% (w 2003 r. 92,4%).  

Poza rodzin� zamieszkuje pozostałe 1.213 uczestników – 6,4% (w 2003 r. 1.229 

- 7,6%).  

 

 

3.10. Uczestnicy wtz według trwało�ci posiadanego orzeczenia  
 

Dla wielu warsztatów, w których przebywaj� uczestnicy z orzeczeniami na czas 

okre�lony, utrata tego orzeczenia lub nie uzyskanie przedłu�enia, albo nie 

uzyskanie orzeczenia na stałe, rodzi powa�ne problemy z wystarczaj�c� liczb� 
uczestników w warsztacie, która musi by� zgodna z umow� zawart� z 

powiatem. Zagadnienie to w 2005 dotyczyło 2.921 uczestników tj. 15,6% (w 

2003 r. 2.175 - 13,6%). Pokazuje to poni�sza tabela.  
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Tabela 38. Uczestnicy według trwało�ci posiadanego orzeczenia w latach 2003 

– 2005  

Liczba osób % Lp. Posiadane orzeczenia 
2003 2005 2003 2005 

1. Stałe (trwałe) 13.653 15.815 85,5 84,4 

2. Na czas okre�lony (okresowe) 2.175 2.921 13,6 15,6 

3. Brak danych 139 - 0,9 - 

Razem: 15.967 18.736 100,0 100,0 

 

Problem ten badany był pod k�tem tego, jakie niesie on skutki dla 

funkcjonowania wtz. Dlatego informacja, �e orzeczenie na stałe posiada „tylko” 

15.815 uczestników (84,4%), a w 2003 r. 13.653 uczestników (85,5%) oznacza 

dla wielu wtz nie do ko�ca ustabilizowan� sytuacj� prawn�. Nale�y pami�ta�, �e 

warsztaty otrzymuj� �rodki na �ci�le okre�lon� liczb� uczestników. St�d 

wyga�ni�cie wa�no�ci orzeczenia uczestnika rodzi sytuacj� potrzeby szybkiego 

uzupełnienia jego składu. Zakres niejasnej sytuacji prawnej dotyczy ponad 

15,6% uczestników, którzy posiadaj� orzeczenia na czas okre�lony.  

 

 

4. Proces rotacji uczestników wtz  

Wa�nym aspektem badania warsztatów terapii zaj�ciowej była długo�� pobytu 

uczestników w wtz, czyli swoistego „sta�u” w warsztacie.  

 

W sprawie długo�ci pobytu uczestnika w wtz stanowi art. 10a ust.5 ustawy, 

który okre�la, �e: „Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej ni� 
co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 

uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osi�gni�tych przez niego 

post�pów w rehabilitacji, uzasadniaj�cych: 

1) podj�cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach 

pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, 

2) potrzeb� skierowania osoby niepełnosprawnej do o�rodka wsparcia, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze wzgl�du na brak post�pów w 

rehabilitacji i złe rokowania co do mo�liwo�ci osi�gni�cia post�pów 

uzasadniaj�cych podj�cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 

zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu 

dalszej rehabilitacji w warsztacie, 

3) przedłu�enie uczestnictwa w terapii ze wzgl�du na: 

a/ pozytywne rokowania co do przyszłych post�pów w rehabilitacji, 

umo�liwiaj�cych podj�cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji 

zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, 
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b/ okresowy brak mo�liwo�ci podj�cia zatrudnienia, 

c/ okresowy brak mo�liwo�ci skierowania osoby niepełnosprawnej do 

o�rodka wsparcia, o którym mowa w pkt 2” (podkre�lenia autora). 

 

S� to podstawowe – ustawowe - warunki przebywania i rotacji uczestników w 

warsztatach terapii zaj�ciowej. Analiza tych zapisów pozwala na stwierdzenie, 

�e daj� one radom programowym wtz pewien margines swobody, w zakresie 

polityki kadrowej wobec uczestników wtz, a szczególnie w zakresie ustawowej 

rotacji uczestników.  

 

Badanie z 2005 roku wykazało, �e 9.329 uczestników (47,6%) przybywa w wtz-

ach od pocz�tku ich działalno�ci.
6
 Mo�e to oznacza�, �e dla powa�nej cz��ci 

uczestników wtz-y stały si� stałym miejscem pobytu.  

 

Jak w praktyce działa mechanizm rotacji uczestników w wtz pokazuj� wyniki w 

kilku poni�szych tabelach. 

 

Tabela 39. Uczestnicy według czasu pobytu w wtz – dane z bada� z lat 2003  

i 2005 

Liczba uczestników % Lp. Czas pobytu w wtz 
w latach  2003 2005 2003 2005 

1. do 1 roku 3.669 3.207 23,3 17,0 

2. 1,1 – 2  1.922 3.299 12,2 17,4 

3. 2,1 – 3  1.835 2.534 11,7 13,4 

4. 3,1 – 4  1.601 1.478 10,2 7,8 

5. 4,1 – 5  1.249 1.491 7,9 7,9 

6. 5,1 – 6   826 1.477 5,3 7,8 

7. 6,1 – 7   900 771 5,7 4,1 

8. 7,1 – 8  1.265 891 8,0 4,7 

9. powy�ej 8 lat 2 477 3.771 15,7 19,9 

Razem: 15.744 18.919 100,0 100,0 

 

 

Je�eli w badaniu z 2003 r. dominuj�c� grup� w�ród uczestników była grupa 

która „�wie�o” zasiliła wtz i przebywała w warsztatach do 1 roku (23,3% ogółu 

uczestników), to w badaniu z 2005 r. byli to ju� ci uczestnicy, którzy przebywali 

w warsztatach powy�ej 8 lat – 19,9%.  

Analiza danych pokazuje, �e nast�pił wzrost uczestników przebywaj�cych w 

wtz dłu�ej ni� 8 lat o 4,2% w skali dwóch lat. Uczestników przebywaj�cych w 

warsztacie dłu�ej ani�eli 5 lat było 36,5%.  

                                                 
6
 ) W wielko�ci 47,6% znajduj� si� tak�e ci wszyscy uczestnicy, których sta� w wtz wynosi do 2  lat. 
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Graficzn� dynamik� zmian struktury czasu pobytu w wtz pokazuje poni�szy 

diagram. 

Diagram 13 
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Pogł�bione statystki dotycz�ce rotacji uczestników wtz wskazuj� na procesy 

zachodz�ce w tej materii, a wi�c na to, co dzieje si� z systemem rotacji 

uczestników w warsztatach. Dane zawarte w tabeli 1 pokazuj�, �e przyrost 

uczestników warsztatów w latach 2002-2003, wynikaj�cy z przyj�� uczestników 

z nowo tworzonych 101 wtz wynosi 3.616 osób niepełnosprawnych (w 2003 r. 

2.975). Natomiast wyliczenia pokazuj�, �e liczba uczestników, która opu�ciła w  

 

 

2005 r. warsztaty na stałe wynosiła 1.933. Oznacza to, �e bilans wynikaj�cy z 

przyj�� nowych uczestników i tych, którzy opu�cili warsztaty wynosi 1.689 

osób (bilans ten dla roku 2003 wynosił 1.666 osób).  

 

Przedstawione w powy�szym diagramie statystyki mog� po pierwsze, 

sugerowa�, �e nast�puje zjawisko dog�szczania wtz, bez jednoczesnej rotacji 

uczestników o najdłu�szym sta�u.  
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4.1. Przyczyny i motywy opuszczania warsztatów przez uczestników 
 

Ani ustawa, ani rozporz�dzenie nic nie mówi o mechanizmach naboru nowych 

uczestników w wypadku, gdy kto� opu�ci wtz. Istniej� trzy podstawowe 

mechanizmy kształtuj�ce dynamik� przyrostu liczby uczestników oraz ich 

rotacji w wtz. Przyrost uczestników wtz wynika: 

• z przyjmowania nowych uczestników w nowo tworzonych wtz-ach, 

• z przyjmowania nowych uczestników do ju� istniej�cych wtz (jest to tzw. 

mechanizm dog�szczania), 

• z niskiej rotacji „starych” uczestników z długoletnim sta�em, a wi�c 

wydłu�eniem si� czasem pobytu uczestników w warsztatach. 
 

Mechanizm pierwszy dotyczy całego systemu funkcjonowania i działalno�ci wtz 

i jest niezale�ny od poszczególnych warsztatów, drugi i trzeci w powa�nym 

zakresie uzale�niony jest od rad programowych i prowadzonych przez nie 

praktyk selekcji i rotacji uczestników.  
 

Ze wzgl�dów prawnych wtz musz� posiada� wymagan� liczb� uczestników 

wynikaj�c� z umowy ze starostwem powiatu. W wypadku zmniejszenia liczby 

uczestników poni�ej liczby zapisanej w umowie, wtz jest ustawowo 

zobowi�zany wykazywa� powiatowi w rocznym sprawozdaniu rzeczywist� 
liczb� uczestników w poszczególnych miesi�cach roku. Nienale�ne �rodki 

zwracane s� do Funduszu.  
 

Rotacja uczestników w warsztatach jest ci�głym procesem. Na przykład w 2003 

roku warsztaty terapii zaj�ciowej opu�ciło (niezale�nie od przyczyn) 2.027 

uczestników, co stanowiło to 12,7% uczestników. W 2005 r. warsztaty opu�ciło 

ju� 3.158 uczestników, co stanowiło 16,1% uczestników. Dynamika odej�� w 

2005 roku w stosunku do 2003 wynosi wi�c 55,8%. Graficznie proces ten 

pokazuje poni�szy diagram. 

Diagram 14 
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Do�� liczne opuszczania warsztatów, w sytuacji istnienia do nich kolejek, rodzi 

wiele pyta� o przyczyny tego zjawiska. Dlatego badania wtz w 2003 i 2005 roku 

sondowały t� problematyk�. Pytano wtz, jakie s� podstawowe motywy i powody 

opuszczania wtz przez uczestników. Odpowiedzi na te pytania ukazuje poni�sza 

tabela.  

 

Tabela 40. Przyczyny i motywy opuszczania wtz przez uczestników w 2003 i 

2005 r. 

Liczba 
uczestników 

% Lp. Przyczyny opuszczania warsztatu przez 
uczestników 

2003 2005 2003 2005 
1. Z własnej woli ( powód nie jest znany) 442 657 21,8 20,8 

2. Z powodu pogorszenia si	 stanu zdrowia 239 432 11,8 13,7 

3. Z powodu podj	cia pracy 162 397 8,0 12,6 

4. Z woli opiekuna prawnego uczestnika 156 235 7,7 7,4 

5. Z powodu przeniesienia (przej�cia) do DPS, �DS 135 160 6,7 5,1 

6. Z powodu przej�cia do innego wtz o profilu 
schorzenia uczestnika 

118 187 5,8 6,0 

7. Z przyczyn dyscyplinarnych  114 206 5,6 6,5 

8. Z powodu zgonu 81 103 4,0 3,3 

9. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania 80 201 3,9 6,4 

10. Z powodu rezygnacji z uczestnika po jego 
obserwacji na okresie próbnym  

43 53 2,1 1,7 

11. Z powodu wyga�ni	cia orzeczenia o stanie 
niepełnosprawno�ci na czas okre�lony 

31 62 1,5 2,0 

12. Z powodu długotrwałego pobytu w szpitalu 28 42 1,4 1,3 

13. Z powodu rezygnacji uczestnika po okresie 
próbnym 

27 56 1,3 1,8 

14. Z powodu poprawy stanu zdrowia 22 28 1,1 0,9 

15. Z powodu braku mo�liwo�ci doprowadzania do 
wtz 

14 22 0,7 0,7 

16. Z powodu podj	cia nauki 13 35 0,6 1,1 

17. Z powodu braku post	pów w rehabilitacji 13 38 0,6 1,2 

18. Z powodu urodzenia dziecka, ci��y, zało�enia 
rodziny 

12 41 0,6 1,3 

19. Ze wzgl	dów rodzinnych 6 24 0,3 0,8 

20. Z powodu długotrwałej nieobecno�ci  - 41 - 1,3 

21. Z powodu przej�cia do ZAZ - 25 - 0,8 

22. Inne przyczyny  291 113 14,4 3,6 

Razem: 2.027 3.158 100,0 100,0 

 

Pytanie na ten temat miało tzw. półzamkni�ty charakter. Badane warsztaty miały 

ułatwione zadanie i wskazywały zaproponowane propozycje odpowiedzi. Mogły 
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wykaza� tak�e inne motywy i powody. Na ich podstawie mo�na sformułowa� 
kilka wniosków.  

 

Po pierwsze. Ustawa okre�la, �e to do rad programowych nale�y ocena 

post�pów rehabilitacji uczestników warsztatów i dokonywania koniecznej ich 

rotacji. Na dwadzie�cia dwa rodzaje przyczyn opuszczania warsztatów, 

„ustawow� przyczyn� sprawcz�” s� tylko 4 rodzaje powodów. S� to: 

przeniesienia do DPS („potrzeb� skierowania osoby niepełnosprawnej do 

o�rodka wsparcia”), przyczyny dyscyplinarne, rezygnacja z uczestnika po jego 

obserwacji na okresie próbnym oraz brak post�pów w rehabilitacji. Te cztery 

mechanizmy dały w sumie tylko 14,5% odej�� w 2005 r. (w 2003 r.15,0%). W 

pozostałych 85,5% były to odej�cia z innych powodów i przyczyn.  

Proces ten graficznie ten pokazuje poni�szy diagram. 

 

Diagram 15 
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Po drugie. Dominuj�c� – pojedyncz� - przyczyn� opuszczania warsztatów przez 

uczestników jest tzw. własna wola. Nie s� jednak�e bli�ej znane motywy, ani 

powody tych decyzji. Tak post�piło w 2005 r. 20,8% uczestników 

opuszczaj�cych wtz-y (w 2003 r. 21,8%). Opuszczanie wtz przez uczestników z 

przyczyn osobistych jest procesem naturalnym i wła�ciwie nie podlega ocenie. 

Jednak�e, gdy skonfrontujemy ten fakt z tym, �e a� do 84,0% wtz jest kolejka 

ch�tnych uczestników, to opuszczanie warsztatu przez tak znacz� cz��� 
uczestników wydaje si� niezrozumiała. Zjawisko to nale�ałoby podda� gł�bszej 

analizie w kolejnym badaniu.  

 

Po trzecie. Istnieje jeszcze kilka innych, naturalnych przyczyn rotacji 

uczestników. S� nimi: zgon uczestnika, pogorszenie si� stanu zdrowia, zmiany 

miejsca zamieszkania, długotrwały pobyt w szpitalu, poprawa stanu zdrowia. 

Zgrupowanie ich w jedn� kategori� daje w sumie w 2005 r. 25,6% (w 2003 r. -

22,2%).  



 70

Po czwarte. Stosunkowo nieliczna grupa opuszczała warsztat z tzw. przyczyn 

pozytywnych. Chodzi o tych uczestników, którzy podj�li nauk�, prac� zawodow� 
oraz opu�ciły warsztat z powodu poprawy stanu zdrowia, a tak�e z powodu 

wyga�ni�cia orzeczenia o stopniu niepełnosprawno�ci na czas okre�lony, (co 

najprawdopodobniej oznacza, �e osoby te nie wymagaj� ju� rehabilitacji 

społecznej w wtz). Grupa ta liczyła w 2005 r. 16,6% uczestników 

opuszczaj�cych wtz (w 2003 r. 11,1%). Wskazuje to na wyra	n� pozytywn� 
dynamik� tego procesu w okresie ostatnich 2 lat.  
 

Po pi�te. Na podstawie danych z powy�szej tabeli obserwujemy zjawisko 

polegaj�ce na profilowaniu wtz w jednostki oparte na jednorodnym (lub 

podobnym rodzajowo) schorzeniu uczestników. Wska	nikiem tego procesu były 

odej�cia uczestników z wtz z powodu przej�cia do innego wtz o profilu 

schorzenia uczestnika. Zjawisko to w 2005 r. wynosiło 6%, (w 2003 - 5,8%). Do 

istotnych wymiarów tego zjawiska nale�y zaliczy� tak�e rezygnowanie przez 

wtz z uczestnika po jego obserwacji w okresie próbnym - w 2005 r.  1,7% (w 

2003 r. 2,1%). 

Sygnały dotycz�ce profilowania wtz, skonfrontowane z masowym zjawiskiem 

istnienia kolejki uczestników do 84,0% wtz �wiadcz�, �e jest wielu ch�tnych 

kandydatów, ale nie wszyscy kwalifikuj� si� do profilu warsztatu, jaki prowadzi 

dany wtz. Analiza danych w układzie dynamicznym z bada� w latach 2003 – 

2005 wskazuje, �e proces ten zapocz�tkowany wiele lat temu, jest nadal 

kontynuowany.  
 

Z analizy ró�nych wypowiedzi kadry wtz, po zaprezentowaniu wyników z 

badania z 2003 roku wynika, �e raczej nie zdawano sobie z tego sprawy. Jego 

wyst�powanie w zaobserwowanej skali w systemie wtz, jest raczej wynikiem 

racjonalnego post�powania w warsztatach, wynikaj�cego z kłopotów i 

borykania si� ze zbytnim zró�nicowaniem składu uczestników o ró�norodnych 

schorzeniach. 
 

 

4.2. Podejmowanie pracy zawodowej przez uczestników wtz  
 

Podejmowanie pracy zawodowej przez uczestników jest wa�nym wska	nikiem 

skuteczno�ci rehabilitacji społecznej wtz. Odnotowana skala zjawiska 

przechodzenia do pracy na chroniony i otwarty rynek pracy jest najbardziej 

oczekiwanym rezultatem rehabilitacji społecznej w warsztatach. Stanowi ono 

(lub jest) podstawow�, ale nie jedyn� miar� skuteczno�ci całego procesu 

rehabilitacji społecznej. Innymi wska	nikami tego procesu s�: podejmowanie 

nauki przez uczestników wtz, opuszczanie przez nich wtz ze wzgl�du na 

popraw� stanu zdrowia w wyniku rehabilitacji, czy te� nie uzyskanie 

przedłu�enia orzeczenia przez komisj� orzekaj�c�, ze wzgl�du na popraw� stanu 

zdrowia. 
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Poni�sza tabela pokazuje dane obrazuj�ce wyst�powanie tego procesu w 

układzie dynamicznym w latach 1998-2005.  
 

Tabela 41. Uczestnicy wtz podejmuj�cy prac� zawodow� w latach 1998-2005 

Liczba uczestników z ró�nymi schorzeniami podejmuj�ca prac	 Miejsca zatrudnienia Uczestnicy 
ogółem, 

którzy podj	li 
prac	  

Upo�le-
dzenia 

umysłowe 

Choroby 
psychiczne 

Choroby 
narz�du 

ruchu 

Choroby 
wzroku 

Choroby 
słuchu 

Inne 
scho-
rzenia 

Rok 1998 
ZPCh 45 19 14 6 2 0 4 

Otwarty rynek pracy 30 7 6 12 1 0 4 

Samodzielna dział. gosp. 7 1 0 3 1 0 2 

Suma 82 27 20 21 4 0 10 
Rok 1999 

ZPCh 55 17 24 7 6 1 0 

Otwarty rynek pracy 41 8 8 16 0 1 8 

Samodzielna dział. gosp. 6 2 1 1 0 1 1 

Suma 102 27 33 24 6 3 9 
Rok 2000 

ZPCh 53 19 18 7 4 0 5 

Otwarty rynek pracy 49 15 15 12 1 3 3 

Samodzielna dział. gosp. 7 2 2 2 0 0 1 

Suma 109 36 35 21 5 3 9 
Rok 2001 

ZPCh 43 16 16 1 4 1 5 

Otwarty rynek pracy 34 13 5 9 2 0 5 

ZAZ 12 7 0 0 4 0 1 

Samodzielna dział. gosp. 4 1 2 0 1 0 0 

Suma 93 37 23 10 11 1 11 
Rok 2002 

ZPCh 35 19 9 1 4 1 1 

Otwarty rynek pracy 44 17 10 11 2 1 3 

ZAZ 4 3 1 0 0 0 0 

Samodzielna dział. gosp. 1 0 1 0 0 0 0 

Suma 84 39 21 12 6 2 4 
Rok 2003 

ZPCh 27 14 7 1 5 0 0 

Otwarty rynek pracy 38 16 10 7 1 0 4 

ZAZ 65 47 15 0 2 0 1 

Samodzielna dział. gosp. 7 0 3 2 2 0 0 

Suma 137  77 35 10 10 0 5 
Rok 2005 

ZPCh 97 42 32 12 6 1 4 

Otwarty rynek pracy 129 61 32 13 4 5 14 

ZAZ 118 52 34 18 4 3 7 

Samodzielna dział. gosp. 6 2 0 3 0 1 0 

Suma 360 157 98 46 14 10 25 

Razem za lata  
1998-2005 

957 400 265 144 56 19 73 
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Analiza danych przekazanych przez wtz pokazuje, �e prac� zawodow� w latach 

1998-2005 podj�ło w sumie 957 uczestników ze 164 wtz. W poszczególnych 

latach skuteczno�� tego procesu przedstawia poni�sza tabela: 

 

Tabela 42. Efektywno�� procesu zatrudniania uczestników wtz na podstawie 

bada� z 2003 i 2005 roku 

Lp. Lata Liczba 
uczestników wtz, 

która podj	ła 
prac	 zawodow� 

Liczba wtz  Wska�nik zatrudniania 
uczestników na jeden wtz 

(3: 4) 

�rednia 
uczestników 

na jeden 
wtz 

1 2 3 4 5 6 

1. 1998 82 297 0,27 29,4 

2. 1999 102 312 0,32 29,5 

3. 2000 109 358 0,30 29,5 

4. 2001 93 390 0,23 29,5 

5. 2002 84 436 0,19 29,8 

6. 2003 137 507 0,27 31,5 

7. 2005 360 608 0,59 32,6 

�rednio na jeden wtz dla analizowanych lat:  0,31  
 

Kolumna 5 powy�szej tabeli wskazuje na dynamik� podejmowania zatrudnienia 

przez uczestników wtz w poszczególnych latach. Warto�� �rednia tego 

wska	nika dla całego okresu słu�y do porówna�, jako wska	nik skuteczno�ci 

tego procesu, po uwzgl�dnieniu przyrostu liczby wtz w poszczególnych latach.  

 

Dynamika ta istotnie wzrosła w 2005 roku. Szukaj�c determinant tego procesu 

nale�y wskaza� na trzy podstawowe czynniki. Pierwszy to wzrost liczby 

Zakładów Aktywno�ci Zawodowej (ZAZ), które zatrudniaj� przede wszystkim 

osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawno�ci. Ten 

ustawowy wymóg powoduje, �e ZAZ-y tworzone s� cz�sto w oparciu o kadr� 
uczestników wtz. W niektórych przypadkach było to przekształcenie wtz i 

utworzeniu ZAZ-u na jego bazie kadrowej, a niekiedy i lokalowej.  

 

Nie bez znaczenia mogły by� w tym wypadku kampanie medialne propaguj�ce 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a tak�e wej�cie w �ycie rozwi�za� 
prawnych zwi�zanych z wej�ciem w �ycie Systemu Obsługi Dofinansowa� 
(SOD).  

 

Proces zatrudniania uczestników w latach 1998 – 2005 przedstawia graficznie 

poni�szy diagram. 
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Diagram 16 
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Na podstawie danych z powy�szej tabeli oraz diagramu mo�na odnotowa� kilka 

tendencji. Przechodzenie do pracy zawodowej uczestników wtz nast�powało w 

kierunku czterech segmentów rynku pracy.  

 

1) Zakłady pracy chronionej (zpch) 

 

Zakłady te wskazywane s� w ustawie jako potencjalne, najwa�niejsze miejsce 

pracy dla osób niepełnosprawnych. Z natury i specyfiki ich działalno�ci 

powinny by� szczególnie „otwarte” dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 

uczestników wtz. To, jak spełniały t� funkcje w latach 1998 – 2005 pokazuje 

poni�sze zestawienie. 

• 1998 – 45 osób 

• 1999 – 55 osób 

• 2000 – 53 osób 

• 2001 – 43 osób 

• 2002 – 35 osób 

• 2003 – 27 osób 

• 2005 – 97 osób 
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W analizowanym okresie liczba uczestników wtz zatrudnionych w zpch miała 

wyra	nie spadkow� tendencj�. Została ona zdecydowanie odwrócona w 2005 

roku. Jednak�e odnotowana skala tego zatrudnienia w całym analizowanym 

okresie - na tle ogólnej liczby np. 2.574 zakładów pracy chronionej w grudniu 

2004 roku, i przy zatrudnieniu wówczas 178.630 osób niepełnosprawnych - 

�wiadczy o wr�cz �ladowym zainteresowaniu zpch „absolwentami” z wtz..  

 

2) Otwarty rynek pracy 

 

Poziom zatrudniania uczestników wtz przez otwarty rynek był stosunkowo 

stabilny od 5 lat, jednak�e na bardzo symbolicznym poziomie i wynosił po 

kilkudziesi�ciu uczestników rocznie. Prawdziwa „rewolucja” nast�piła w 2005 

roku, kiedy to zatrudniono a� 129 uczestników, a wi�c o ponad 330% wi�cej 

ani�eli w 2003 roku. Skal� tego zjawiska obrazuje poni�sze zestawienie. 

• 1998 – 30 osób 

• 1999 – 41 osób 

• 2000 – 49 osób 

• 2001 – 34 osób 

• 2002 – 44 osób 

• 2003 – 38 osób 

• 2005 – 129 osób 

 

Powy�sze wielko�ci oznaczaj�, �e skala zatrudniania uczestników wtz przez 

otwarty rynek w latach 1998 – 2003 była porównywalna z tym, co oferuj� zpch, 

a wi�c była bardzo skromna. Podobna jest tak�e – do tej odnotowanej przez 

zpch - dynamika przyrostu zatrudnienia uczestników wtz w 2005 roku.  

 

3) Zakłady Aktywno�ci Zawodowej 

 

Zgodnie z ustaw�, od 2000 roku tworzone s� i funkcjonuj� Zakłady Aktywno�ci 

Zawodowej (ZAZ-y). Według stanu na koniec grudnia 2006 roku było ich 40. 

Ustawa okre�la, �e ZAZ-y z natury rzeczy powinny by�, obok zpch, głównymi 

„odbiorcami” uczestników wtz po rehabilitacji społecznej. Specyfika tych 

zakładów polega na tym, �e s� to jednostki działalno�ci gospodarczej działaj�ce 

na zasadzie non profit, w których – według rozporz�dzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywno�ci 

zawodowej
7
 par. 2 ust.2 –„ stosunek osób niepełnosprawnych zaliczonych do 

znacznego stopnia niepełnosprawno�ci do innych pracowników zatrudnionych w 

zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 

 

                                                 
7
 Rozporz�dzenie to obowi�zywało w momencie przeprowadzania badania, obecnie zast�piło je Rozporz�dzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywno�ci zawodowej 
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1) 2,5 do 1, je�eli zakład prowadzi działalno�� wytwórcz�, 
2) 3,0 do 1, je�eli zakład prowadzi działalno�� usługow�,  
3) 2,75 do 1, je�eli zakład prowadzi działalno�� wytwórcz� i usługow�.” 

 

Proces przyjmowania uczestników wtz do pracy w ZAZ-ach wygl�dał w 

kolejnych latach nast�puj�co: 

• 2001 – 12 osób  

• 2002 – 4 osób 

• 2003 – 65 osób 

• 2005 – 118 osób 

 

Dane z tabeli 43 wskazuj�, �e od samego pocz�tku swojego istnienia i 

działalno�ci ZAZ-y zacz�ły zatrudnia� uczestników wtz. Niekiedy nast�powało 

nawet zamykanie wtz i na jego bazie tworzenie ZAZ. Zrazu zatrudniano 

niewielkie liczby – 12 osób w 2001 r. oraz 4 w 2002. Skok zatrudnienia 

uczestników wtz nast�pił w 2003 i 2005 roku, kiedy zatrudniono takich osób 

odpowiednio 65 i 118.  

  

4) Samodzielna działalno�� gospodarcza 

 

Ta forma zatrudnienia uczestników wtz od pocz�tku istnienia wtz nie budziła 

wi�kszego zainteresowania uczestników wtz. W latach 1998 – 2005 prac� na 

własny rachunek podj�ło w sumie tylko 39 uczestników wtz. Jednak�e, 

niezale�nie od tego, ile osób podj�ło t� działalno��, to i tak budzi to pewne 

zaskoczenie. Oznacza to, �e osoby niepełnosprawne poddane wła�ciwej 

rehabilitacji, s� zdolne intelektualnie do podj�cia ryzyka pracy na własny 

rachunek. W grupie tych 39 osób, znajduje si� 8 osób upo�ledzonych umysłowo, 

które w latach 1998-2001 podj�ły samodzieln� działalno�� gospodarcz�.  
 

Powy�sze statystyki pokazały obraz aktywno�ci zawodowej uczestników wtz 

ukierunkowanej na okre�lone segmenty rynku pracy. Jednak�e oba badania nie 

wykazały, aby jak�kolwiek skłonno�� do zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

po rehabilitacji społecznej w wtz przejawiały: administracja pa�stwowa lub 

rz�dowa oraz samorz�dy terytorialne.  

 

Przy analizie danych z powy�szej tabeli - ale przeprowadzonej pod innym k�tem 

- pewnym zaskoczeniem był fakt, jaka jest skala zatrudniania uczestników z 

ró�nymi schorzeniami. Okazuje si�, �e s� to w pierwszej kolejno�ci uczestnicy z 

upo�ledzeniem umysłowym – 400 osób, tj. 41,8 % ogółu, tych którzy zostali 

zatrudnieni.  

Pełny obraz grup osób z ró�nymi schorzeniami, którzy znale	li zatrudnienie w 

latach 1998 – 2005 pokazuje poni�sze zestawienie: 
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1. z upo�ledzeniem umysłowym    -  400 osób 

2. ze schorzeniem psychicznym    -  265 osób 

3. z chorobami narz�du ruchu     -  144 osób 

4. ze schorzeniem narz�du wzroku      -    56 osób 

5. z chorobami słuchu                                  -    19 osób 

6. z innymi schorzeniami                                    -    73 osób 

 

Powy�sze zestawienie wymaga odpowiedniego skomentowania: w�ród 

wszystkich uczestników wtz w 2005 r. – tj. w�ród tych 19.797 - najwi�cej było 

osób niepełnosprawnych ze schorzeniem upo�ledzenia umysłowego (a� 63,9%). 

To w powa�nym zakresie tłumaczy, dlaczego w grupie, która znalazła prac� w 

latach 1998-2005, jest a� 400 uczestników z upo�ledzeniem umysłowym. Po 

prostu, jest ich w wtz proporcjonalnie najwi�cej. Jednak�e tak du�e zatrudnienie 

uczestników z tym schorzeniem dobrze �wiadczy o efektach pracy kierownictwa 

i rehabilitantów z t� grup� uczestników.  

 

W gr� wchodzi tak�e prawdopodobnie mechanizm zatrudniania tych 

uczestników z tego powodu, �e osoby te posiadaj� najcz��ciej orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawno�ci. A takie osoby s� najbardziej atrakcyjne 

dla pracodawców ze wzgl�du najwy�szego dofinansowania do wynagrodze� z 

SOD.  

 

 

4.3 Efektywno�
 procesu przygotowania uczestników warsztatów 
terapii zaj	ciowej do podj	cia pracy zawodowej 

 

Z metodologicznego punktu widzenia, badanie i analiza efektywno�ci procesu 

przygotowania uczestników warsztatów terapii zaj�ciowej do podj�cia pracy 

zawodowej jest bardzo trudna. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie definiuje 

miar analizowania skuteczno�ci tego procesu. St�d nie jest mo�liwe 

odpowiedzenie wprost na pytanie o efektywno�� procesów rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w warsztatach terapii zaj�ciowej.  

 

Poszukuj�c wła�ciwych miar badania skutków i efektów działalno�ci wtz, 

zdecydowano si� przyj��, na potrzeby tego raportu, jako wska	nik tej 

skuteczno�ci, po�redni parametr tego procesu – po�redni, ale bardzo wymierny - 

jakim jest liczba zatrudnionych w kolejnych latach, na rynku pracy uczestników 

warsztatów terapii zaj�ciowej.  

Innym parametrem tego procesu jest przyj�cie formułowanej przez kadr� wtz 

oceny skali przygotowania uczestników wtz do podj�cia zatrudnienia. Wska	nik 

ten mo�na okre�li� jako subiektywny. Ze wzgl�du na jego subiektywizm, jego 

warto�� informacyjna jest ograniczona, jednak�e daje pewn� wiedz� o wynikach 
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pracy kadry wtz. Z braku innych miar, oba parametry efektywno�ci pracy wtz 

były analizowane w badaniach z 2003 i 2005 roku.  

 

Jak pami�tamy, dane z tabeli 43 wskazuj�, �e liczba uczestników, która znalazła 

zatrudnienie w latach 1998-2005 wynosiła 957, a w samym tylko 2005 r. a� 360, 

co stanowi 1,81% wszystkich uczestników wtz z tego okresu. W zwi�zku z tym, 

�e nie istniej� w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej precyzyjne, ani 

inne normy efektywno�ciowe, trudno jednoznacznie odpowiedzie� na pytanie, 

czy uzyskana warto�� tego wska	nika jest du�a, czy mała. Dlatego wa�ne było, 

aby obok pozyskania informacji o liczbie uczestników, którzy podj�li prac� 
zawodow� w latach 1998-2005, zapyta� tak�e w ankiecie kadr� wtz, jakie s� ich 

oceny stanu przygotowania uczestników do podj�cia zatrudnienia. Dopiero oba 

wska	niki daj� pełniejszy obraz efektywno�ci działania i wyników rehabilitacji 

społecznej wtz-ów. 

 

Analiza danych z obu bada� wykazuje, �e kadra warsztatów informowała, �e 

ró�ne prace, o ró�nej skali samodzielno�ci i o ró�nym oprzyrz�dowaniu 

technicznym, mogło podj�� ju� w 2005 r. a� 6.638 uczestników wtz (w 2003 - 

5.899), co stanowiło 33,5% wszystkich uczestników wtz w 2005 roku (w 2003 - 

36,9%).  

Szczegóły pokazuj� dane z poni�szej tabeli. 

 

Tabela 43. Ilu uczestników i jaki rodzaj pracy mog� podj�� wg oceny kadry wtz 

na podstawie bada� z latach 2003 i 2005  

Uczestnicy wtz 
ogółem 

Na otwartym 
rynku pracy 

Na chronionym 
rynku pracy 

Lp. Rodzaj pracy 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. Prac	 samodzieln� (bez ogranicze�)  309 445 142 161 167 284 

2. Prac	 samodzieln�, po uprzednim 
specjalistycznym przeszkoleniu (nie- 
zale�nie od ustawowego przeszkolenia 
wynikaj�cego z kodeksu pracy) 

963 1.238 195 289 768 949 

3. Prac� samodzieln� po jej uprzednim, 
wła�ciwym oprzyrz�dowaniu 
technicznym 

606 571 94 104 512 467 

4. Prac	 pod bezpo�rednim nadzorem 
innego pracownika (asystenta) 

3.436 3.973 219 534 3.217 3.439 

5. Inny rodzaj pracy 585 411 87 45 498 366 

 Razem: 5.899 6.638 737 1.133 5.162 5.505 

(brak danych na ten temat w 2003 r. - z 63 wtz, w 2005 – z  32 wtz) 

 

Je�eli przyj�� powy�sze, podane przez kadr� wtz liczby, za orientacyjn� norm� 
efektywno�ci pracy wtz, to okazuje si�, �e samodzieln� prac� (bez ogranicze�) 
mogło podj�� w 2005 r. 445 uczestników (w 2003 r. - 309), w tym w 2005 r. - 

161 na otwartym rynku pracy (w 2003 r. 142) oraz 284 na chronionym rynku 
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pracy (w 2003 r. - 167). Oznacza to, �e tylu uczestników – w opinii kadry wtz - 

przeszło ju� pozytywnie rehabilitacj� i jest gotowych samodzielnie rozpocz�� 
prac� zarobkow�. Analiza danych wskazuje, �e dynamika przyrostu tych 

uczestników, którzy s� przygotowani tylko na chroniony rynek pracy jest 

znacznie wy�sza ani�eli na otwarty rynek pracy.  

 

Nieco słabszym wska	nikiem obrazuj�cym mo�liwo�ci podj�cia pracy 

zarobkowej przez uczestników wtz jest praca samodzielna, ale po uprzednim 

specjalistycznym przeszkoleniu (niezale�nie od ustawowego przeszkolenia 

wynikaj�cego z kodeksu pracy). Obserwujemy tu podobn� tendencj� jak przy 

poprzedniej kategorii uczestników wtz. Takich uczestników – w opinii kadry 

wtz - było w 2005 r. 1.238 (w 2003 r. - 963), z tego przygotowanych na otwarty 

rynek pracy w 2005 r. 289 (w 2003r. - 195), a na chroniony w 2005 r. 949 (w 

2003 r. – 768).  

Spor� grup� potencjalnie przygotowanych uczestników stanowi� ci, którzy 

mog� podj�� prac� samodzieln� po jej uprzednim, wła�ciwym oprzyrz�dowaniu 

technicznym. Takich uczestników było w 2005 r. 571 (w 2003 r. – 606). Jest to 

jedyna kategoria uczestników, których liczba w okresie 2003 – 2005 nie 

wzrosła, a nawet zmalała.  

 

Najliczniejsz�, a zarazem z najmniejszymi szansami zatrudnienia s� uczestnicy, 

którzy mog� podj�� prac� pod bezpo�rednim nadzorem innego pracownika 

(asystenta). Takich uczestników było ju� w 2005 r. a� 3.973 (w 2003 r - 3.436). 

Przygotowania takiej liczby uczestników, na takim poziomie rehabilitacji, 

wskazuje na skal� tego, jaka liczba asystentów mo�e okaza� si� wkrótce 

niezb�dna. 

 

Pod koniec 2003 roku pracy poszukiwali uczestnicy z 462 warsztatów, a w 2005 

z 347. Stanowi to ok. 25% ni�szy odsetek tych wtz, które skutecznie 

przygotowuj� uczestników do zatrudnienia. Jednocze�nie okazało si�, �e w 2005 

roku tylko 57,1% warsztatów tak rehabilitowało swoich uczestników, �e byli 

przygotowani do samodzielnego zarobkowania.  

 

W 608 warsztatach analizowanych w badaniu z 2005 roku było 1.616 

uczestników poszukuj�cych zatrudnienia (w 2003 - 922), a wi�c nast�pił wzrost 

takich uczestników o 75,3%. Taka tendencja wskazuje, �e wtz-y przygotowuj� 
coraz wi�ksz� liczb� uczestników do zatrudnienia na rynku pracy. 

  

Poszukiwanie pracy, z natury rzeczy jest zło�onym procesem, st�d pomoc kadry 

wtz jest w tym przypadku jak najbardziej niezb�dna. To, w jakim zakresie kadra 

wtz pomaga uczestnikom warsztatów przedstawia poni�sza tabela.  
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Tabela 44. Czy warsztat udziela pomocy uczestnikom w poszukiwaniu pracy 

Lata % Lp. Czy warsztat udziela pomocy uczestnikom w 
poszukiwaniu pracy 2003 2005 2003 2005 

1. Tak, w przypadku ka�dej osoby  102 200 20,1 33,3 

2. Tak, ale tylko dla cz	�ci osób tego 
wymagaj�cych  

176 219 34,7 36,5 

3. Nie  180 144 35,5 24,0 

4. Brak danych 49 37 9,7 6,2 

 Razem: 507 600 100,0 100,0 

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli pokazuje zachowania kadry wtz w zakresie 

ich pomocy uczestnikom warsztatów. Zachowania kadry wtz w tym zakresie 

graficznie przedstawia poni�szy diagram. 

 

Diagram 17 
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Je�eli pomoc w znalezieniu pracy dla uczestników warsztatów w 2003 roku 

deklarowało 54,8% kadry wtz, to w 2005 roku ju� prawie 70%. W 2003 roku 

35,5% wtz o�wiadczyło, �e nie pomaga swoim uczestnikom w poszukiwaniu i 

znalezieniu pracy, a w 2005 roku ju� tylko 24,0%.  

 

Na tle powy�szych ustale� zanalizowane zostały szczegółowo formy udzielanej 

przez wtz pomocy uczestnikom w podj�ciu pracy. Poni�sza tabela pokazuje 

dynamik� w tych działaniach w latach 2003 – 2005.  

 



 80

Tabela 45. Formy udzielanej pomocy uczestnikom wtz w podj�ciu pracy – 

dynamika tej pomocy w latach 2003 – 2005*)  

N dla 2003r. = 403, dla 2005r. = 600 
Na ogół Czasami Nigdy Lp. Forma udzielanej pomocy uczestnikowi 

warsztatów w znalezieniu pracy  

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. Pomoc w pisaniu motywacyjnego, CV 37,7 41,7 22,6 17,7 39,7 40,7 

2. Pomoc w kompletowaniu dokumentów 
niezb	dnych do zatrudnienia 

35,5 38,3 20,3 18,8 44,2 42,8 

3. Pomoc w szukaniu i wyborze oferty pracy 33,2 34,3 32,7 24,2 34,0 41,5 

4. Pomoc w nawi�zaniu kontaktu z 
pracodawc� 

32,5 29,2 28,2 23,8 39,2 47,0 

5. Pomoc w zarejestrowaniu si	 w urz	dzie 
pracy 

27,8 26,2 15,9 17,5 56,3 56,3 

6. Pomoc w postaci napisania dla uczestnika 
rekomendacji przez wtz  

26,0 26,8 17,1 13,5 56,8 59,7 

7. Pomoc w adaptacji w pierwszym okresie 
po podj	ciu zatrudnienia 

14,1 13,0 16,4 14,0 69,5 73,0 

8. Pomoc w postaci znalezienia i 
przeprowadzenia dodatkowego szkolenia 
specjalistycznego 

10,9 10,0 20,6 19,3 68,5 70,7 

*)Dla roku 2003 wyst�pował brak danych na ten temat z 104 wtz, a dla 2005 r. z 33 

 

Na to pytanie w 2003 r. odpowiedziało tylko 79,5% wtz, natomiast w 2005 roku 

ju� prawie 100%. Nie s� znane motywy braku odpowiedzi na to pytanie w 2003 

roku. Natomiast skala odpowiedzi na to pytania w 2005 wskazuje, �e wtz 

przywi�zuj� ju� do tego zagadnienia powszechn� uwag�.  
 

Analizy powy�szych statystyk pozwalaj� na sformułowanie kilku wniosków.  

1. W 2005 roku a� 73,0% wtz o�wiadczyło, �e nigdy nie udzieliło pomocy 

uczestnikom w adaptacji w pierwszym okresie po podj�ciu przez nich 

zatrudnienia, a 16,4% wtz stwierdziło, �e czasami tak� pomoc udzieliło 

(dane te dla 2003 r. wynosz� odpowiednio 69,5% i 14,0%).  

2. 70,7% wtz w badaniu z 2005 roku o�wiadczyło, �e nigdy nie udzieliło 

pomocy uczestnikom w postaci znalezienia i przeprowadzenia 

dodatkowego szkolenia specjalistycznego (wielko�� ta dla 2003 r. 

wynosiła 68,5%). 10,0% wtz o�wiadczyło, �e czasami udzieliło takiej 

pomocy (w 2003 r. - 10,9%). 

3. Na ogół pomoc w szukaniu i wyborze oferty pracy deklarowały w 2005 r. 

34,3% wtz (w 2003 33,2%), pomoc w nawi�zaniu kontaktu z pracodawc� 
w 2005 r. 29,3% wtz (w 2003 r. 32,5%) oraz pomoc w zarejestrowaniu si� 
w urz�dzie pracy w 2005 r. 26,2% (w 2003 r. 27,8%). Ok. jedna trzecia 

warsztatów aktywnie współdziała z uczestnikiem lub jego rodzin� w tym, 

aby poszukiwania pracy były skuteczne. 
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ROZDZIAŁ V.  
TERAPIA ZAJ�CIOWA PROWADZONA Z UCZESTNIKAMI 
WARSZTATÓW TERAPII ZAJ�CIOWEJ 

 

1. Liczba godzin zaj	
 prowadzonych z uczestnikami 

Zgodnie z rozporz�dzeniem, § 8 ust. 1 i 2 „1.Warsztat jest placówk� pobytu 

dziennego, 2. Czas trwania zaj�� w warsztacie wynosi nie wi�cej ni� 7 godzin 

dziennie (...)”. Jednocze�nie rozporz�dzenie dopuszcza, ze wzgl�du na warunki, 

jakie posiada jednostka prowadz�ca warsztat, aby liczba godzin zaj�� z 

uczestnikami była mniejsza, ani�eli 35 w tygodniu. Sytuacja ta powoduje jednak 

wymierne konsekwencje dla wtz. Powoduje bowiem zmniejszanie - do 

odpowiedniej wysoko�ci – dofinansowania z PFRON.  

 

Rozpoznanie rzeczywistego czasu trwania zaj�� w warsztatach wykazało, �e w 

wi�kszo�ci wtz liczba godzin zaj�� prowadzonych z uczestnikami wynosi ponad 

6 godzin dziennie. Z danych badania z 2005 roku wynika, �e tak� liczb� godzin 

prowadziło a� 96,1% wtz (w 2003 r. 91,5%). Natomiast zaj�cia z uczestnikami 

od 4 do 6 godzin prowadziło w 2005 r. znikoma ju� cz��� warsztatów (3,9%). 

Pełny rozkład liczby godzin zaj�� z uczestnikami pokazuje poni�sza tabela.  

 

Tabela 46. Liczba godzin dziennie prowadzonych zaj�� z uczestnikami w 

warsztatach terapii zaj�ciowej 

Liczba wtz % Lp. Przez ile godzin dziennie warsztat prowadzi 
zaj	cia z uczestnikami 2003 2005 2003 2005 

1. Poni�ej 4 godzin dziennie 0 0 0,0 0,0 

2. Od 4 do 6 godzin 32 23 6,3 3,9 

3. Ponad 6 godzin  464 567 91,5 96,1 

4. Brak danych 11 - 2,2 - 

 Razem: 507 590 100,0 100,0 

 

 

W badanym okresie ani jeden wtz nie wykazał dziennej liczby zaj�� poni�ej 4 

godzin. Te dane, obok statystyki liczby godzin prowadzonych zaj��, mog� 
�wiadczy� – po�rednio - �e wtz maj� wystarczaj�c� liczb� kadry do prowadzenia 

zaj�� z uczestnikami. Mo�e to tak�e wskazywa�, �e lokale warsztatów s� 
dost�pne w liczbie godzin zapewniaj�cych prowadzenie zaj�� w zakładanym 

ustawowo zakresie. 
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2. Pracownie prowadzone w warsztatach  

Istot� prowadzenia zaj�� w warsztatach jest funkcjonowanie specjalistycznych 

pracowni. Rodzaje, ich liczba oraz ró�norodne specjalizacje stanowi� o 

zasadniczej tre�ci tego, w ramach czego i jak skutecznie s� rehabilitowani 

uczestnicy warsztatów.  
 

Badanie z roku 2003 pokazało bardzo du�� ró�norodno�� prowadzonych przez 

wtz pracowni. Jednak�e dopiero jako�ciowa analiza zapisów tego, w jakich 

pracowniach prowadzona jest rehabilitacja uczestników, pokazuje ich 

rzeczywiste tematyczne bogactwo.  
 

Dane z badania pokazuj�, �e w ka�dym warsztacie działa co najmniej kilka 

pracowni. W podsumowaniu danych z 2003 roku okazało si�, �e we wszystkich 

warsztatach działało w sumie a� 3.316 pracowni, co dawało wówczas 6,5 

pracowni na jeden wtz. W roku 2005 warsztatów było 3.914, co tak�e daje 6,5 

pracowni na jeden warsztat. Oczywi�cie jednostkowo wielko�ci te mog� 
znacznie ró�ni� si� mi�dzy warsztatami. 
 

Jak pami�tamy, liczba uczestników warsztatów w 2003 roku wynosiła na koniec 

grudnia 2003 roku 15.967 osób, a w 2005 19.797. Dziel�c te wielko�� przez 

liczb� pracowni w obu badanych okresach otrzymujemy, �e na jedn� pracowni� 
w 2003 roku przypadało �rednio 4,8 uczestnika, a w 2005 – 5,1. W ten sposób 

został wyliczony wska�nik obci��enia uczestnikami na jedn� pracowni� w 

warsztatach terapii zaj�ciowej w Polsce. Dynamika tego wska	nika dobrze 

wpisuje si� w opisany wcze�niej proces dog�szczania uczestnikami warsztatów 

terapii zaj�ciowej.  
 

Liczb� oraz ró�norodno�� pracowni w wtz przedstawia poni�sza tabela. 
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Tabela 47. Pracownie prowadzone przez warsztaty wg ich rodzajów w 

badaniach z lat 2003 i 2005. 

Liczba pracowni Udział wtz 
posiadaj�cych 

pracowni	 [%] *) 

Lp. Rodzaj prowadzonej pracowni 

2003 2005 2003 2005 
1. Gospodarstwa domowego 470 556 92,7 93,1 

2. Plastyczna 430 501 84,8 83,9 

3. Stolarstwa 328 398 64,6 66,7 

4. Krawiecka 304 368 60,0 61,6 

5. Komputerowa 278 373 54,8 62,5 

6. Ogrodnictwa 185 241 36,5 40,4 

7. Ceramiczna 173 195 34,1 32,7 

8. Tkactwa  147 157 30,0 26,3 

9. Muzyczna - teatralna   107 107 21,1 17,9 

10. Hafciarstwa  99 134 19,5 22,4 

11. Introligatorska  77 82 15,2 13,7 

12. R	kodzieło artystyczne  75 94 14,8 16,7 

13. Malarstwa  71 82 14,0 13,7 

14. Przygotowuj�ca do samodzielnego �ycia  68 100 13,4 16,7 

15. Dziewiarstwa  52 65 10,3 10,9 

16. Techniczna, �lusarska  49 64 9,7 10,7 

17. Pracownia ogólnorozwojowa (bez 
specjalizacji) 

 47 64 9,3 10,7 

18. Wikliniarska  34 40 6,7 6,7 

19. Inne 322 293 63,5 48,8 

 Razem: 3.316 3.914 - - 

*) Podstawa procentowania dla roku 2003 = 507 wtz, dla 2005 = 600 

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli pozwalaj� na sformułowanie kilku wniosków. 

Przede wszystkim, obserwujemy utrwalenie si� dotychczasowej tendencji w 

strukturze prowadzonych pracowni. W badaniu z 2005 roku wyst�puje bardzo 

podobny odsetek tych samych pracowni, co w badaniu z 2003 r. Jedyna zmiana 

dotyczy wzrostu odsetka prowadzonych pracowni komputerowych – wzrost z 

54,8% w 2003 r. na 62,5% w 2005 roku, a wi�c o 7,7%. Tendencja ta jest 

znamienna, gdy� wpisuje si� w ogóln� tendencj� rozwoju informatyki w naszym 

kraju.  

 

Nast�pił tak�e około 2% wzrost udziału wtz prowadz�cych pracownie 

r�kodzieła artystycznego oraz pracownie przygotowuj�ce do samodzielnego 

�ycia. Udział kilku innych pracowni wzrósł po ok. 1%. Nast�pił tak�e 

procentowy spadek udziału niektórych pracowni, szczególnie tkactwa – spadek 

o 3,7% i muzyczno-teatralnych o 3,2%.  
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Tak wi�c, w badanym okresie nie nast�piła w tej materii istotna zmiana 

zaobserwowanej w 2003 roku tendencji. 

 

Analiza struktury danych z badania z 2005 roku wskazuje, �e dominuj� 
pracownie przygotowuj�ce uczestników do elementarnej aktywno�ci �yciowej, 

czyli pracownie gospodarstwa domowego – takie pracownie s� ju� prowadzone 

w 93,1% wtz. Powszechno�� tego rodzaju pracowni wynika z ich realnego 

zapotrzebowania w rehabilitacji uczestników ze schorzeniem upo�ledzenia 

umysłowego. Równie cz�sto zakładane s� pracownie plastyczne oraz stolarstwa 

- wykazane zostały odpowiednio w 83,9% i 66,7% wtz-ach (dane dla badania z 

2005 roku).  

 

Ze wzgl�du na potrzeby porównawcze z obu bada� sklasyfikowanych zostało 19 

najcz��ciej prowadzonych pracowni. Obok wy�ej wyszczególnionych, pojawiło 

si� jeszcze wiele innych, nie wykazanych w obliczeniach statystycznych, z 

powodu ich nielicznej powtarzalno�ci (w granicach od 0,1 do 3%). Cz��� z nich 

wyst�puje nawet jako pojedyncze pracownie. W sumie jest ich ok. 293. 

Jednak�e, ze wzgl�du na ich cz�sto unikatowy charakter, celowe jest 

przytoczenie cz��ci z nich. Celowo�� ich prezentacji wynika z instrukta�owego 

pokazania tych unikatowych pracowni na ogólnokrajowym forum warsztatów 

terapii zaj�ciowej. Maj� one tak�e szczególn� i wa�n� cech� – wskazuj� na 

ró�norodno�� zainteresowa� uczestników oraz na ogrom pracy wło�onej przez 

kadr� warsztatów w celu zaspokojenia tych zainteresowa�.  
 

Ze wzgl�du na du�� liczb� tych jednostkowych pracowni, poni�szy zestaw 

prezentuje ich jedynie kilkana�cie, uznanych za najistotniejsze i najciekawsze, 

obrazuj�ce skal� zainteresowania uczestników, ale co wa�niejsze, wskazuj�ce na 

gradient mo�liwo�ci pewnych grup uczestników – wszystkie wykazane w 

badaniu z 2005 roku. Zachowane zostały oryginalne nazwy tych pracowni. 

• Witra�u, 

• podtrzymywania umiej�tno�ci szkolnych, 

• fotograficzna, 

• bukieciarstwa, 

• modelarska, 

• zabawkarska, 

• rze	by, 

• ruchu i ta�ca, 

• umiej�tno�ci społecznych,  

• higieniczno-kosmetyczna, 

• audiowizualna, 

• pami�tnikarstwa, 

• nauki j�zyków obcych, 
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• zoologiczna, 

• redakcyjna, 

• dekoratorska, 

• ekologiczna, 

• do�wiadczania �wiata, 

• makrami, 

• hodowlana, 

• literacko- artystyczna, 

• remontowo-modernizacyjna, 

• galanterii skórzanej, 

• i wiele innych. 

 

Te inne nie wymienione w wi�kszo�ci - miały typowy lub tradycyjny charakter. 

Zwraca jednak uwag� praktyczny, a nieraz dydaktyczny wymiar prowadzonych 

pracowni. Cz��� pracowni uczy cz�sto unikalnych zawodów czy umiej�tno�ci, 

np. wytwarzania witra�y, rze	by, galanterii skórzanej. Jednak�e cz��� z nich 

sprawia wra�enie przypadkowo�ci. 

 
 

3. Formy terapii prowadzonych w warsztatach 

Ze wzgl�du na skal� i oczekiwania rezultatów rehabilitacji społecznej, nie jest 

oboj�tne w jakich pracowniach ona si� dokonuje. Jest oczywiste, �e z punktu 

widzenia specjalistycznej pedagogiki lub psychologii pewne pracownie mog� 
by� niezb�dne, inne bardziej zalecane, a jeszcze inne nie zalecane w ogóle, gdy� 
mog� nie słu�y� rehabilitacji uczestników. W tym kontek�cie wa�nym pytaniem 

jest zagadnienie, jakie powinny by� zalecane podstawowe (elementarne?) formy 

terapii zaj�ciowej z uczestnikami. Innym pytaniem jest, kto powinien taki 

standard opracowywa� i proponowa�.  
 

Pracownie prowadzone przez warsztaty stanowi� struktur� organizacyjn�, w 

których dokonuje si� rehabilitacja osób niepełnosprawnych. S� one fizycznym 

wyrazem tego, w jakich ramach mog� by� realizowane pewne treningi 

terapeutyczne. Stanowi�, co najwy�ej, nazw� a nie tre�� ró�nych form terapii. 

Dopiero realizowanie konkretnych form terapii wypełnia �yw� tre�ci� te 

pracownie. To, jakie formy terapii zaj�ciowej prowadz� warsztaty pokazuje 

poni�sza tabela. 
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Tabela 48. Formy terapii prowadzone przez warsztaty wg bada� z 2003 i 2005 

roku 

Liczba wtz, w których 
prowadzone s� tego typu 

formy terapii 

Udział wtz, w których 
prowadzone s� tego 
typu formy terapii 

[%] 

Lp. Formy terapii 

2003 2005 2003 2005 
1. Terapia ruchem i zaj	cia 

sportowe 
497 573 98,0 95,7 

2. wiczenia ogólno-
usprawniaj�ce 

487 555 96,1 92,7 

3. Pomoc psychologiczna 417 515 82,2 86,0 

4. Muzykoterapia 416 479 82,1 80,0 

5. Arteterapia (terapia poprzez 
sztuk	) 

375 471 74,0 78,6 

Psychoterapia: 360 406 71,0 67,8 

- indywidualna 348 404 68,6 67,4 

6. 

- grupowa 287 325 56,6 54,3 

7. Przygotowanie do pracy na 
stanowiska robocze 

247 317 48,7 52,9 

8. Choreoterapia 223 252 44,0 42,1 

9. Psychodrama, pantomima, 
psychogimnastyka 

187 193 36,9 32,2 

10. Biblioterapia 172 223 33,9 37,2 

11. Hydroterapia  156 198 30,8 33,1 

12. Hipoterapia  95 108 18,7 18,0 

13. Inne formy 104 105 20,5 17,5 

 Razem: 4.371 5.124 - - 

 

W�ród ró�norakich form terapii prowadzonych przez warsztaty wyra	nie 

preferowane s� dwie: terapia ruchem i zaj�cia sportowe oraz �wiczenia ogólno-

usprawniaj�ce. Prowadzenie tych form wykazało w 2005 r. odpowiednio 95,7% 

oraz 92,7% warsztatów. Skala ich prowadzenia oznacza, �e formy te stały si� w 

praktyce podstawowymi standardami terapeutycznymi w wtz. W zwi�zku z tym 

ustaleniem nasuwa si� pytanie, czy tego rodzaju formy terapii powinny posiada� 
status podstawowych standardów terapeutycznych. Chodzi o to, czy te dwie 

formy terapii z uczestnikami spełniaj� podstawowe funkcje terapii, a raczej 

rehabilitacji społecznej. W wypadku powy�szych ustale� pytaniem jest, czy 

ruch i zaj�cia sportowe powinny by� w podstawowym zakresie uto�samiane z 

rehabilitacja społeczn�. Nie neguj�c celowo�ci ich prowadzenia w warsztatach, 

wydaje si� jednak, �e ich podstawow� funkcj� jest raczej aspekt medyczny, 

mniej społeczny.  

W kontek�cie powy�szych dylematów wa�n�, ale w pewnym sensie odr�bn�, bo 

dotycz�c� indywidualnej pracy z uczestnikami, jest forma terapii w postaci 
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pomocy psychologicznej. Wykazuje j� w badaniu z 2005 r. 86,0% wtz (w 2003 

r. 82,2%). Procentowy wzrost udziału tej formy terapii wskazuje na rosn�c� ich 

rol� w zaj�ciach terapeutycznych. Uzupełnia j� psychoterapia indywidualna - w 

2005 r. 67,4% wtz (w 2003 r. 68,6%) i grupowa - w 2005 r. w 54,3% wtz (w 

2003 w 56,6%). W du�ej skali praktykowana jest tak�e forma terapii w postaci 

psychodramy i psychogimnastyki w 2005 r. w 32,2 wtz (w 2003 r. w 36,9%).  

 

Wydaje si�, �e istotn� form� terapii zaj�ciowej, w całym procesie rehabilitacji 

społecznej, powinno by� przygotowanie uczestników do pracy na stanowiska 

robocze. T� form� terapii w badaniu z 2005 r. wskazało 52,9% wtz (w 2003 r. w 

48,7%). A wi�c w ponad połowie warsztatów prowadzona jest w jakim� 
zakresie forma terapii z rehabilitacji zawodowej, polegaj�ca na 

przygotowywaniu uczestników do podj�cia pracy zarobkowej. To m.in. tej 

formie terapii nale�y zawdzi�cza� fakt, �e w latach 1998-2005 zatrudnienie 

znalazło 957 uczestników warsztatów, a w samym 2005 roku 360. 

Masowo prowadzone s� tak�e inne formy terapii, takie jak: muzykoterapia, 

choreoterapia, biblioterapia, hydroterapia, czy te� hipoterapia.  

 

Natomiast w jednostkowej skali – ale wyst�puj�cych a� w 104 formach – 

pojawiło si� wiele nowych, cz�sto unikalnych terapii: 

• zaj�cia w SNOZELEN metod� M. Montesorii, 

• ruch rozwijaj�cy metod� Weroniki Sherbone, 

• zaj�cia metod� NPT-Bobath, 

• zaj�cia „PAC” Gunzburga, 

• zaj�cia rewalidacyjne, 

• sklepik terapeutyczny, 

• terapia przez kontakt z przyrod�, 
• terapia pedagogiczna przy komputerze, 

• spotkania religijne, 

• zaj�cia logopedyczne, 

• przygotowanie do pracy w zakładzie aktywno�ci zawodowej, 

• praktyki zawodowe w zakładach pracy, 

• zaj�cia zintegrowane z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

• nauka pracy zespołowej, 

• nauka Braill’a, 

• nauka j�zyka angielskiego i francuskiego, 

• wspinaczka skałkowa, 

• okvosioterapia 

• socjoterapia, 

• psychoedukacja, 

• ludoterapia, 

• silwoterapia, 
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• laseroterapia, 

• magnetoterapia, 

• kinezjoterapia edukacyjna, 

• �wiatłoterapia, 

• aromatoterapia, 

• dogoterapia,  

• logorytmika, 

• wolontariat, 

• bowling, 

• i wiele innych, mniej lub bardziej oryginalnych. 

 

Powy�sza ró�norodno�� i dowolno�� w praktykowaniu form i metod terapii 

wskazuje na pomysłowo�� i otwarto�� kadry warsztatów terapii zaj�ciowej na 

wprowadzanie nowo�ci i �miałej ich adaptacji do oddziaływania 

pedagogicznego i psychologicznego na uczestników warsztatów.  

 

 

4. Treningi umiej	tno�ci zachowa� społecznych uczestników prowadzone 
w warsztatach  

Treningi umiej�tno�ci stanowi� jedn� z podstawowych metod pracy w realizacji 

form terapii z uczestnikami warsztatów. Stanowi� wa�n� funkcj� w procesie 

rehabilitacji społecznej uczestników.  

Metod� wyrabiania tych zaradno�ci i umiej�tno�ci s� specjalistyczne treningi. 

Jest ich wiele. Dotycz� nauki i rozumienia podstawowych zachowa� oraz 

pełnienia pewnych, wybranych ról w społecze�stwie. Cz��� z nich dotyczy 

nauki zachowa� zwi�zanych z własn� osob�, inne dotycz� domu, a jeszcze inne 

zagadnie� ekonomicznych. 

 

Konieczno�� prowadzenia w okre�lonym zakresie, poziomie i szczegółowo�ci 

wybranych treningów w warsztatach jest potwierdzeniem okre�lonych potrzeb 

rehabilitacyjnych (w tym emocjonalnych) uczestników warsztatów. To, co 

wydaje si� by� normalne w �yciu pełnosprawnego człowieka, jest trudne i 

skomplikowane dla osoby z np. upo�ledzeniem umysłowym. Oznacza to, �e 

osoby takie, aby mogły w szerszym zakresie by� aktywne społecznie, powinny 

by� poddane specjalnemu treningowi społecznemu.  

 

To, jakie w 2005 roku praktykowane były formy treningów oraz w jakim 

zakresie stosowano je w warsztatach pokazuje poni�sza tabela. 
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Tabela 49. Prowadzone treningi umiej�tno�ci zachowa� społecznych 

uczestników w warsztatach – analiza porównawcza z bada� 2003 i z 2005 roku 

Udział wtz, w 
których 

prowadzono 
treningi%  

Lp. Podstawowe rodzaje prowadzonych treningów 

2003 2005 
1. Trening podstawowych umiej�tno�ci komunikacji społecznej 97,8 97,5 

2. Trening w zakresie wygl�du zewn�trznego i higieny osobistej 97,4 97,3 

3. Trening codziennych umiej�tno�ci praktycznych w domu (np. 

sprz�tania, prania, szycia) 

95,8 95,8 

4. Trening zachowa� rynkowych i ekonomicznych 95,6 96,2 

5. Trening w zakresie umiej�tno�ci kulinarnych i zdrowego �ywienia 95,3 93,3 

6. Trening rozwi�zywania problemów w trudnych sytuacjach 

mi�dzyludzkich 

92,9 93,5 

7. Trening w zakresie edukacji seksualnej 72,5 74,6 

8. Trening ró�nych umiej�tno�ci i sprawno�ci technicznych w domu 

(np. napraw itp.) 

72,3 68,6 

9. Trening przygotowania do podj�cia pracy 52,6 68,1 

 

Analiza dynamiki zmian w prowadzonych treningach z uczestnikami wtz w 

latach 2003 – 2005 pokazuje na trzy istotne procesy.  

 

Pierwszy, to fakt, �e utrzymana została w 2005 r. - zarysowana w 2003 roku - 

generalna tendencja – kierunek oraz skala nasilenia - w zakresie praktykowania 

treningów z uczestnikami wtz.  

 

Drugi, to informacja, �e znacz�co wy�szy odsetek wtz rozpocz�ł trening 

dotycz�cy przygotowania do podj�cia pracy zarobkowej. Oznacza to, �e wtz 

zacz�ły powa�niej traktowa� ten problem, co w rezultacie przyczyniło si� do 

znacz�cego wzrostu liczby uczestników, którzy podj�li prac� zarobkow�.  
 

Trzeci, to fakt, �e wzrósł w ci�gu dwóch lat o 2,1% odsetek wtz, które 

wprowadziły treningi w zakresie edukacji seksualnej uczestników – wzrost z 

72,5% do 74,6%. Nale�y szczególnie odnotowa� rosn�ce znaczenie tej 

problematyki w pracy z uczestnikami wtz.  

 

W powy�szej tabeli przedstawione zostały tylko podstawowe, a wi�c ogólne 

rodzaje prowadzonych treningów z uczestnikami. Natomiast w badaniu pytano i 

uzyskano pogł�bione informacje dotycz�ce szczegółowych przedmiotów i ich 

zakresów merytorycznych w poszczególnych treningach. Pokazuj� to poni�sze 

zestawienia wyników (rezultatów). Dotycz� one tylko niektórych form 

treningów stosowanych w warsztatach. Ze wzgl�dów porównawczych b�d� 



 90

analizowane te treningi, które były prezentowane w raporcie z badania z 2003 

roku. 

 

1.  Trening umiej�tno�ci komunikacji społecznej. Prowadziło go w 2005 roku a� 
97,5% wtz (w 2003 r. 97,8%). A wi�c treningi w tym zakresie wprowadziły w 

zasadzie wszystkie warsztaty. W odczuciu kadry wtz okazuje si� on 

powszechnie niezb�dny. 

 

W zakresie tego treningu prowadzone s� nast�puj�ce elementy: 

• zasady savoir vivru, wskazało je 93,0% wtz (w 2003 r. 92,1%), 

• prowadzenie rozmowy, wskazało je 93,5% wtz (w 2003 r. 91,3%), 

• zachowania werbalne i niewerbalne, wskazało je 90,4% wtz (w 2003 r. 

90,1%). 

 

W 2005 roku warsztaty terapii zaj�ciowej zachowały podstawowy zestaw tych 

treningów z uczestnikami oraz zachowały zasadniczy trzon szczegółowych 

rozwi�za� tych treningów, które prowadzone były w 2003 r. Konieczno�� 
prowadzenia elementarnych treningów z zakresu kontaktów społecznych oraz 

zasi�g ich prowadzenia w ponad 90% wtz wskazuje na skal� potrzeb w tym 

zakresie w�ród uczestników. Zestaw tych treningów stanowi wskazówk�, co do 

realnych mo�liwo�ci zatrudniania tych osób. Braki dotycz�ce umiej�tno�ci 

komunikacji społecznej uczestników wtz realnie zmniejszaj� ich mo�liwo�ci 

zatrudnienia. Intensywne treningi w tym zakresie stanowi� szans� na popraw� 
ich sytuacji na rynku pracy. To, �e nie wszystkie wtz je prowadz� mo�e wynika� 
z faktu specyfiki tych wtz, gdy� np. odsetek uczestników z upo�ledzeniem 

umysłowym jest tam minimalny.  

 

2.  Trening zachowa� rynkowych i ekonomicznych. Treningi w tym zakresie 

prowadziło w 2005 roku 96,2% warsztatów (w 2003 r. 95,6%). Jest to równie 

powszechny trening, jak wy�ej omówiony. Tak wysoki odsetek wtz, które je 

prowadz� wskazuje na jego społeczn� niezb�dno��. Bez tej elementarnej 

umiej�tno�ci społecznej trudno sobie wyobrazi� podj�cie pracy zarobkowej.  

 

Trening tych zachowa� obejmuje nauk� nast�puj�cych elementów z tego 

zakresu �ycia społecznego: 

• rozpoznawania nominałów pieni��nych, wskazało je 95,7% wtz (w 2003 

r. 91,1%), 

• planowania wydatków na miesi�c, wskazało je 87,5% wtz (w 2003 r. 

89,9%), 

• sposobów oszcz�dnego gospodarowania, wskazało je 90,3% wtz (w 2003 

r. 87,3%), 

• zachowa� przy zakupach, (w tym np. wadliwego towaru), wskazało je 

86,3% wtz (w 2003 r. 86,0%). 
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W zasadzie we wszystkich tych elementach treningu rósł odsetek wtz, które je 

stosowały. W ponad 90 % wtz trening w zakresie tych umiej�tno�ci uczestników 

okazał si� konieczny. Zakres prowadzenia tych treningów daje wi�c 

wyobra�enie o skali trudno�ci pracy i zada�, jakie czekaj� warsztaty z 

uczestnikami. Treningi te rozwijaj� u uczestników wtz podstawowe 

umiej�tno�ci posługiwania si� pieni�dzmi, ich racjonalnego wydatkowania oraz 

radzenia sobie w sytuacjach dokonywania zakupów. Niebagateln� rol� w tych 

treningach odgrywa mo�liwo�� uzyskania przez uczestników „kieszonkowego”. 

�rodki te wtz otrzymuje wraz z dofinansowaniem działalno�ci w wysoko�ci nie 

przekraczaj�cej 20 % minimalnego wynagrodzenia za prac�. 
 

3.  Trening rozwi�zywania problemów w trudnych sytuacjach mi�dzyludzkich. 

Trening w tym zakresie w 2005 roku prowadziło 93,5% wtz (w 2003 r.92,9%), a 

wi�c jest on tak�e w zasadzie powszechny. Jest jednym z podstawowych, a 

nawet elementarnym dla uczestników. Stanowi on niejako syntez� umiej�tno�ci 

zachowa� w �yciu społecznym. Opanowanie tych umiej�tno�ci pozwala 

uczestnikom na harmonijne funkcjonowanie w �yciu codziennym. Dla wielu 

uczestników przebywanie w wi�kszej zbiorowo�ci, nawet tylko na terenie 

warsztatu, nastr�cza ju� problemy emocjonalne, wynikaj�ce z braku obycia z 

grup� lub braku umiej�tno�ci panowania nad swoimi emocjami w kontaktach z 

innymi osobami. Problemy te dotycz� czasami tak�e ludzi „zdrowych”, 

b�d�cych w sytuacjach nowych i stresowych. Dlatego te� jest istotne, �e treningi 

interpersonalnie prowadzi zdecydowana wi�kszo�� warsztatów. 

 

Obejmuje on nauk� nast�puj�cych elementów z tego zakresu �ycia społecznego: 

• radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, wskazało je 95,5% wtz (w 2003 r. 

88,9%) 

• radzenia sobie z własn� i cudz� agresj�, wskazało je 90,4% wtz, (w 2003 

r. 83,2%), 

• praktyczna nauka kompromisu, wskazało je 82,0% wtz (w 2003 r. 75,9%). 

 

Jest interesuj�ce, �e w zakresie tych konkretnych treningów nast�pił znacz�cy 

wzrost odsetka wtz, które je wprowadziły. Szczególnie w zakresie radzenia 

sobie z własn� i cudz� agresj� – wzrost o 7,2% wtz oraz radzenia sobie w 

sytuacjach konfliktu – wzrost o 6,6% wtz. 

 

4.  Trening w zakresie edukacji seksualnej. Prowadzenie ich wykazało w 2005 

roku 74,6% wtz (w 2003 r. 72,5%). Treningi te prowadzi si� w nast�puj�cych 

zagadnieniach: 

• informacje zwi�zane z �yciem intymnym, wskazało je 79,4% wtz (w 

2003 r. 58,9%), 

• wiedza z zakresu fizjologii własnego ciała, wskazało je 85,7% wtz (w 

2003 r. 63,2 %), 
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• umiej�tno�� obrony przed molestowaniem i wykorzystywaniem 

seksualnym, wskazało je 56,6% wtz (w 2003 r. 43,9%). 

 

W badaniu z 2005 roku odnotowano w powy�szych treningach powa�y wzrost 

odsetka wtz, które je u siebie wprowadziły w tym zakresie - odpowiednio: o 

20,5%, 22,5% oraz 12,7%. W zakresie wiedza z zakresu fizjologii własnego 

ciała oraz informacje zwi�zane z �yciem intymnym zakres ich wprowadzenia w 

warsztatach osi�gn�ł ju� przyzwoity odsetek. 

 

Jednak�e w zakresie umiej�tno�� obrony przed molestowaniem i 

wykorzystywaniem seksualnym, jest jeszcze wiele do zrobienia – tylko 56,6% 

wtz prowadzi treningi w tym zakresie. Problemy te s� szeroko komentowane w 

tzw. „normalnych” �rodowiskach. Zapewne nie s� tak�e obce i tym �rodowisku. 

Je�eli do takich sytuacji dochodzi, to dramat tych osób jest szczególny, gdy� ze 

wzgl�du na obni�on� sprawno�� intelektualn� i motoryczn�, s� stosunkowo 

łatwym obiektem tego typu zachowa�.  
 

5.  Trening przygotowania do podj�cia pracy. W 2005 roku treningi z 

uczestnikami praktykowało w tym zakresie 68,1% wtz, a w 2003 tylko 52,6%. 

Jest to istotny, bo 15,5% wzrost wtz zainteresowanych t� form� treningu. 

Problematyka ta, ze wzgl�du na jeden z głównych celów prowadzenia 

rehabilitacji społecznej, jakim jest próba przygotowania uczestników do 

podj�cia pracy zarobkowej, znajduje mimo wszystko w wtz ograniczone 

zainteresowanie.  

 

Zakres prowadzonych treningów w tym zakresie pokazuje poni�sze zestawienie.  

• szukania informacji o pracy, wskazało 83,8% wtz, (w 2003 r. 44,5%), 

• kompletowania dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, wskazało 

63,5% wtz, (w 2003 r. 28,7%), 

• pisania �yciorysu, wskazało 69,9% wtz, (w 2003 r. 36,2%). 

 

Nast�pił gwałtowny wzrost odsetka tych warsztatów, które rozpocz�ły treningi 

w powy�szych zagadnieniach. Na przykład a� 39,3% wi�cej warsztatów podało, 

�e szuka informacji o pracy dla swoich podopiecznych, a 34,8% wi�cej, �e 

kompletowało dokumenty potrzebne do zatrudnienia uczestników warsztatów.  

 

Treningi w zakresie pisania �yciorysu prowadziło w 2005 roku ju� 69,9% wtz 

(w 2003 roku tylko 36,2%), co stanowi wzrost o 33,7%.  
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5. Zaj	cia rekreacyjne prowadzone w warsztatach 

Uzupełniaj�cym zakresem rehabilitacji społecznej w warsztatach, jednak�e 

wa�nym z medycznego punktu widzenia, s� prowadzone tam zaj�cia 

rekreacyjne. Pierwotnie, w 2003 roku, w zało�eniach badania nie 

przewidywano, aby wyst�piła du�a ich ró�norodno��, podobnie jak form terapii. 

Wówczas, jak i w badaniu z 2005 roku, rzeczywisto�� okazała si� daleko 

bogatsza od teoretycznych zało�e� badawczych. Z tego wzgl�du okazało si� 
celowe, aby zaj�cia te zostały zagregowane w szersze kategorie analityczne. Ich 

agregacj� pokazuj� dane w poni�szej tabeli. Ta du�a ró�norodno�� 
uniemo�liwiła jednak na skategoryzowane ich wszystkich. St�d, cz��� z nich 

została zaprezentowana, jako pojedyncze formy zaj�� rekreacyjnych.  

 

Tabela 50. Zaj�cia rekreacyjne w warsztatach prowadzone z uczestnikami wg 

bada� z lat 2003 i 2005  

Liczba wtz  Udział wtz 
prowadz�cych 
zaj	cia [%] *) 

Lp. Zaj	cia rekreacyjne 

2003 2005 2003 2005 
1. Wycieczki - ogólnie 470 568 92,7 94,7 

2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, biwaki 439 537 86,6 89,5 

3. Wycieczki do muzeum, kina, teatru, na koncert 440 523 86,8 87,7 

4. Wieczorki taneczne, ogniska 459 518 90,5 86,3 

5. Uczestnictwo w wystawach, konkursach, 
targach 

458 562 90,3 93,7 

6. Czynny udział w prezentacjach artystycznych 372 442 73,3 73,7 

7. Zawody sportowe, turnieje, olimpiady   73 68 14,4 11,3 

8. Imprezy integracyjne  23 20 4,5 3,8 

9. Inne  73 24 14,4 11.3 
*)w 2003 r. N=507, w 2005=600 

 

Powy�szy zestaw zaj�� rekreacyjnych w warsztatach pokazuje, �e zaj�cia tam 

prowadzone maj� szeroki zasi�g i s� stosunkowo bogate i ró�norodne. Wskazuje 

to, �e rehabilitacja społeczna uczestników nie ogranicza si� jedynie do zaj�� 
manualnych i usprawniaj�cych ruchowo. Z tego mo�na domniemywa�, �e 

uczestnicy wtz nie s� izolowani od społecze�stwa i z pewno�ci� nie s� 
zamkni�ci w czterech �cianach swojego warsztatu.  

 

Ten aspekt rehabilitacji społecznej uczestników szczególnie uzasadnia potrzeb� 
posiadania mikrobusu lub autobusu (w wypadku wi�kszej liczby uczestników w 

wtz). 

 

Nale�y odnotowa�, �e w okresie 2003 – 2005 nast�pił pewien – prawie 3% - 

wzrost zainteresowania wtz-ów uczestnictwem w wystawach, konkursach, 
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targach. Mo�e to oznacza�, �e kadra warsztatów, poprzez „produkcj�” własnego 

r�kodzieła próbuje wychodzi� na rynek poprzez prezentowanie i sprzedawanie 

swoich produktów. T� drog� pozyskuje dodatkowe (w sumie niewielkie) �rodki 

na działalno�� i potrzeby warsztatu.  

 

Analiza realizowanych zaj�� rekreacyjnych w wtz pokazuje ich bogactwo 

rodzajowe. Jednak�e, ze wzgl�du na to, �e pewna ich cz��� wyst�puje w bardzo 

małej skali, a jednocze�nie jest bardzo interesuj�ca, celowe okazało si� je 

przytoczy�. Oto one: 

• spotkania z ciekawymi lud	mi, 

• wyjazdy tematyczne, np. do szkoły, policji, cegielni, 

• regaty kajakowe, 

• wyjazdy rowerowe, 

• wyjazdy w�dkarskie, 

• wspinaczka rekreacyjna, 

• wyjazdy ucz�ce samodzielno�ci, 

• spływy kajakowe, 

• pielgrzymka, 

• olimpiada komputerowa, 

• letni obóz hipnoterapii, 

• aukcje charytatywne.  

 

Powy�szy zestaw zaj�� rekreacyjnych z 2005 roku w zasadzie nie ró�ni si� od 

tych z 2003. Oznacza to, �e warsztaty dokładaj� wiele wysiłku organizacyjnego, 

aby wyprowadzi� uczestników z pomieszcze� wtz, w celu pokazania im 

realnego �wiata oraz ró�nych ciekawych miejsc. Uczestnicy „wci�gani” s� w 

ró�ne sytuacje �yciowe i okoliczno�ci, które dla przeci�tnego człowieka mo�e s� 
czym� naturalnym i normalnym, ale dla tych osób cz�sto czym� niezwyczajnym. 

Ich ró�norodno�� i bogactwo zapewne skutecznie rehabilituj� uczestników 

warsztatów. 
 

 

6. Metody prowadzenia treningów w warsztatach 

To, jaki powinien by� schemat prowadzenia treningów z uczestnikami, w tym, 

jak organizowa� ich w grupy, decyzje podejmuje si� na miejscu, w konkretnym 

warsztacie. Szczegółowe rozwi�zania stosowania konkretnych metod ka�dy 

warsztat wypracowuje samodzielnie. 
 

Logika prowadzenia tego typu warsztatów wskazywałaby, aby decyduj�c� 
determinant� w tym zakresie były rodzaje schorze� uczestników oraz stopnie 

niepełnosprawno�ci uczestników. Jednak�e praktyka rz�dzi si� swoj� logik�. 
Pokazuje to poni�sza tabela.  
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Tabela 51. Udział metod prowadzenia treningów w wtz – na podstawie bada� z 

2003 i 2005 r. (dla 2003 r. n=507, dla 2005 n= 587) 

Ze 
wszystkimi 

uczestnikami 
[%] 

Z cz	�ci� 
uczestników 

[%] 

Nie prowadzi 
si	 treningów 
wg tej metody 

[%] 

Lp. Sposoby organizacji treningów 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. Treningi prowadzone s� w grupach 

mieszanych 
55,6 63,7 31,5 27,4 11,8 8,9 

2. Treningi w grupach o podobnym 
stopniu dojrzało�ci psychicznej, 
biologicznej lub psychospołecznej  

26,6 27,3 39,6 40,2 32,7 32,5 

3. Treningi prowadzone s� w grupach 
uczestników posiadaj�cych ten sam 
rodzaj schorzenia 

23,0 16,7 25,9 28,8 50,8 54,5 

4. Treningi prowadzone s� w grupach 
podzielonych na kobiety i m	�czyzn 

20,1 17,5 26,2 30,5 52,7 52,0 

5. Treningi prowadzone s� w grupach 
uczestników posiadaj�cych ten sam 
stopie� niepełnosprawno�ci 

16,8 12,4 22,9 24,2 59,4 63,4 

 

 

Podstawowa informacja wynikaj�ca z powy�szej tabeli, to wiadomo��, �e 

przede wszystkim praktykuje si� treningi w grupach mieszanych - 63,7% wtz. 

Oznacza to, �e nast�pił wzrost odsetka stosowania tej metody treningów w wtz 

(wzrost w stosunku do danych z 2003 r. o 8,1%). Dominacja tej metody 

treningów oznacza, �e w procesie rehabilitacji społecznej w znacznej wi�kszo�ci 

wtz nie uwzgl�dnia si� ró�nic wynikaj�cych z płci, stopni niepełnosprawno�ci, 

rodzaju schorzenia itp.  

 

Najrzadziej stosowan� metod� treningu w 2005 roku jest podział uczestników 

według tego samego stopnia niepełnosprawno�ci - 63,4% wtz, nast�pnie według 

posiadanego schorzenia – 54,5% wtz i płci – 52,0% wtz. S� to odsetki wtz, które 

nigdy tak nie post�puj�. 
 

 

7. Współpraca wtz z rodzicami lub opiekunami uczestników warsztatów 

Istotnym czynnikiem w procesie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych 

uczestników jest harmonijna współpraca rodziny uczestnika z kadr� wtz. Jest 

oczywiste, �e rehabilitacja uczestnika nie ko�czy si� w warsztacie. Jest ona 

istotnie wzmacniana, gdy jest kontynuowana w miejscu zamieszkania 

uczestnika. Dlatego ten aspekt współpracy na linii wtz – rodzina został poddany 

w badaniu tak�e ogl�dowi. 
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Okazało si�, �e tylko 27,9% wtz twierdziło, �e 100% rodziców/opiekunów 

współpracowało z warsztatem. Kolejne 28,9% wtz twierdziło, �e nie 

współpracowało ok. 10% rodzin, nast�pnie 14,5% wtz, �e ok. 20% rodziców nie 

współpracowało, kolejne 11,0% wtz, �e nie współpracowało ok. 30% rodziców 

itd. W sumie, według oceny kadry wtz, w ogóle nie współpracowało z 

warsztatem 17,9% rodziców/opiekunów (jest to �rednia na jeden wtz).  

 

Warto�ci te s� wyra	n� wskazówk�, �e znaczny odsetek rodziców/opiekunów 

zostawia warsztatowi cały trud rehabilitacji uczestnika. Taka sytuacja mo�e – i 

zapewne obni�a - efekty procesu rehabilitacji.  

 

W badaniu uzyskano tak�e informacj�, jak była oceniana w 2005 roku przez 

kadr� wtz współpraca z rodzin�/opiekunami uczestników. Pokazuje to poni�sza 

tabela. 

 

Tabela 52. Ocena współpracy kadry wtz z rodzicami lub opiekunami 

uczestników warsztatów. Dane dla bada� z lat 2003 i 2005 

Liczba wtz % Lp. Ocena współpracy kadry wtz z rodzicami 
lub opiekunami uczestników wtz? 2003 2005 2003 2005 

1. Bardzo dobrze  53 52 10,4 8,8 

2. Raczej dobrze  383 466 75,5 79,1 

3. Raczej �le 34 34 6,7 5,8 

4. Bardzo �le 0 2 0,0 0,3 

5. Trudno powiedzie
  30 35 5,9 5,9 

6. Brak danych 7 - 1,4 - 

 Razem: 507 589 100,0 100,0 

 

 

Wska	nik ocen pozytywnych tej współpracy (suma ocen bardzo dobrych i 

dobrych) w badaniu z 2005 roku wynosi 87,9% (dla badania z 2003 – 85,9%). 

Ogólna ocena poziomu tej współpracy oraz jej wzrost o 2% w badanych 

okresach �wiadczy o skali du�ego zadowolenia z tych relacji. A wi�c, je�eli 

rodzina współpracuje z wtz, to współpraca ta jest generalnie dobrze oceniana. 

 

Powy�sze dane wskazuj� tak�e na inn� istotn� spraw� – tylko 2 wtz w 2005 

roku, a �aden w 2003 roku nie twierdził, �e była ona bardzo zła, a jedynie 5,8% 

wtz, �e była ona raczej zła (w 2003 r. - 6,7%). Małe odsetki złych ocen 

wskazuj� w rezultacie, �e odczucia warsztatów w zakresie współpracy z 

rodzicami lub opiekunami były zdecydowanie pozytywne. Co wa�niejsze 

tendencja zaobserwowana w 2003 roku w pełni jest obserwowana w 2005 roku. 

Oceny te graficznie prezentuje poni�szy diagram. 
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Diagram 18 

Ocena kadry wtz ze współpracy z wi�kszo�ci� 

rodziców/opiekunów uczestników warsztatów 

w 2005 roku

Raczej dobrze

79,2%

Bardzo dobrze

8,8%

Raczej �le
5,8%

Bardzo �le
0,3%

Trudno 

powiedzie�
5,9%

 
 

Ogólny obraz oceny współpracy rodziny/opiekunów uczestników z warsztatami 

kształtuje si� w wyniku konkretnych form współpracy. Przy projektowaniu 

wska	ników do badania tego zagadnienia zarysowała si� du�a skala ró�nych 

form tej współpracy. Ma ona dwa wymiary. Pierwszy, to pomoc wtz dla rodzin 

lub opiekunów uczestników, drugi polega na pomocy rodziców lub opiekunów 

na rzecz wtz, gdy zgłasza on jakie� potrzeby. W obu wypadkach okazało si�, �e 

w sumie nale�y wyodr�bni� a� 15 form tej współpracy, które i tak ich nie 

wyczerpuj�. St�d analiz� ilo�ciow� tego zagadnienia b�dzie uzupełniała 

prezentacja jako�ciowa innych interesuj�cych przypadków współpracy. Poni�ej 

prezentowane s� wyniki tej współpracy w rozbiciu na owe dwa jej wymiary. 
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Tabela 53. Formy współpracy wtz z rodzin� lub opiekunami ustawowymi 

uczestników (brak odpowiedzi na to zagadnienie z 6 wtz-ów) 

Na ogół Czasami Nigdy Lp. Formy współpracy 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 

% 
[rok] 

Pomoc wtz dla rodzin (dane w %) 

1. Organizowanie szkole� specjalistycznych dla 

rodziców/opiekunów uczestników 

8,4 7,1 35,7 32,6 55,9 60,3 100,0 

2. Przekazywanie indywidualnych informacji o 

uczestniku (o akceptacji pobytu w wtz, o skali 

zaanga�owania, o zachowywaniu, motywacji, 

agresji itp.) 

94,6 96,5 4,2 2,7 1,2 0,8 100,0 

3. Organizowanie spotka� integracyjnych 55,5 56,5 35,9 35,5 8,6 8,1 100,0 

4. Przekazywanie informacji o post�pie rehabilitacji 

społecznej lub zawodowej 

88,0 89,7 8,2 7,4 3,8 2,9 100,0 

5. Przekazywanie informacji o stanie zdrowia 

uczestnika 

85,2 84,2 11,6 12,4 3,2 3,4 100,0 

6. Pomoc przy zakupie wła�ciwego sprz�tu, 

oprzyrz�dowania itp. 

32,3 33,9 47,7 47,2 20,0 18,8 100,0 

7. Pomoc wtz w rozwi�zywaniu konfliktów 

rodzinnych uczestników 

29,3 29,2 56,1 57,5 14,6 13,3 100,0 

8. Pomoc w uzyskaniu opieki lekarskiej 52,7 44,7 42,7 47,6 4,6 7,7 100,0 

9. Organizowanie spotka� dla rodziców (opiekunów) 

uczestników z psychologiem 

42,9 37,5 39,7 43,5 17,4 19,0 100,0 

Pomoc rodziców (opiekunów ustawowych) dla wtz z odpowiedzi na zgłaszane potrzeby 

10. Pomoc w organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych 22,4 16,1 36,1 34,9 41,5 49,0 100,0 

11. Pomoc dla wtz w organizowaniu imprez 

okoliczno�ciowych  

33,7 29,7 48,1 53,2 18,2 17,1 100,0 

12. Pomoc podczas wyjazdów/wyj�� w teren  19,0 14,4 49,5 53,7 31,5 31,9 100,0 

13. Pomoc przy pracach remontowych, 

konserwacyjnych budynku lub pomieszcze� wtz 

itp.  

8,6 8,1 36,9 31,2 54,5 60,7 100,0 

14. Pomoc w transporcie np. zakupów, dostawy 

towarów i innych 

5,2 3,6 36,9 31,5 57,9 64,9 100,0 

15. Pomoc materialna lub finansowa *) - 5,1 - 44,9 - 50,0 100,0 

*) Ta forma pomocy w 2003 roku nie była wyodr�bniona 

 

Analiza powy�szych wyników wskazuje na wyra	n� dynamik� niektórych form 

współpracy kadry wtz z rodzinami uczestników. Generalnie, wyst�piło 

ugruntowanie podstawowych tendencji zaobserwowanych w badaniu w 2003 

roku, cho� w kilku formach współpracy wyst�piły wzrosty lub spadki. Nie miały 

one jednak znacz�cego wpływu na obraz tej współpracy.  
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1. Współpraca warsztatów z rodzinami uczestników 

 

Dane z powy�szej tabeli oceniane s� na trzech poziomach, na poziomie oceny 

na ogół, na poziomie czasami oraz na poziomie nigdy. 

 

Analiza zmian zachowa� w tych relacjach, tj. we współpracy wtz z rodzicami 

lub opiekunami uczestników pokazuje, �e generalnie dominuj� takie jej formy, 

które dotycz� sfery informacyjnej. Najwy�sze odsetki tej współpracy w badaniu 

z 2005 r. wykazały wtz w zakresie indywidualnych informacji o uczestniku (o 

akceptacji pobytu w wtz, o skali zaanga�owania, o zachowywaniu, motywacji, 

agresji itp.). T� form� współpracy na poziomie „na ogół” wykazało a� 96,5% 

wtz (w 2003 roku 94,6%), przekazywanie informacji o post�pie rehabilitacji 

społecznej lub zawodowej - 89,7% wtz (w 2003 roku 88,0%) oraz 

przekazywanie informacji o stanie zdrowia uczestnika – 84,2% wtz (w 2003 

roku 85,2%). Powszechno�� praktykowania tych form współpracy mo�e 

oznacza�, �e stały si� one – co nale�y wyra	nie zaakcentowa� – standardem w 

tych relacjach.  

 

Skala nasilenia wy�ej wymienionych form współpracy wtz z rodzin� uczestnika 

wynika z ich natury. S� one stosunkowo łatwe w realizacji, nie wymagaj� ze 

strony wtz nakładów finansowych, ani specjalnego wysiłku organizacyjnego. 

Nie wymagaj� tak�e wi�kszych prac przygotowawczych, gdy� informacje na ten 

temat s� zbierane i aktualizowane na bie��co, jako stały element monitoringu 

post�pów w rehabilitacji uczestników.  

Z analitycznego punktu widzenia nale�y tak�e wyodr�bni� drug� grup� form tej 

współpracy, która jest szczególnie istotn� z punktu widzenia procesu 

rehabilitacji społecznej uczestników. Chodzi o organizowanie spotka� dla 

rodziców (opiekunów) uczestników z psychologiem - sygnalizuje je w badaniu 

2005 roku – 37,5% wtz (w 2003 r. - 42,9%) oraz organizowanie szkole� 
specjalistycznych dla rodziców lub opiekunów uczestników – sygnalizuje je 

tylko 7,1% wtz (w 2003 r. 8,4%) - (s� to wyniki z poziomu ocen „na ogół”). Te 

formy współpracy maj� za zadanie m.in. szkolenie rodzin lub opiekunów 

uczestników w celu pogł�bienia i zwi�kszenia skuteczno�ci rehabilitacji, 

poprzez u�wiadomienie rodzinom, jakim procesom pedagogicznym i 

psychologicznym podlegaj� ich niepełnosprawni podopieczni, a tym samym 

aktywne wł�czenie ich w ten proces. Dynamika zaanga�owania rodzin w te 

formy współpracy w 2005 roku wyra	nie zmalała w stosunku do 2003 r. Jest to 

tendencja negatywna, która mo�e osłabi� efekty procesu rehabilitacji w wtz. Jej 

negatywny wyd	wi�k wzmacnia istotna informacja, �e a� 60,3% wtz w 2005 

roku nigdy nie organizowały szkole� specjalistycznych dla rodziny 

uczestników. Oznacza to, �e po zaj�ciach w warsztacie wi�kszo�� rodzin zostaje 

pozostawiona sama sobie z osob� niepełnosprawn�. Powoduje to, �e 
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opiekunowie osób niepełnosprawnych mog� nie mie� elementarnej wiedzy o 

potrzebie ci�gło�ci oddziaływa� terapeutycznych na uczestników warsztatów.  

Mo�na wyodr�bni� tak�e trzeci� grup� współpracy wtz z rodzinami 

uczestników. Stanowi� je dwie kolejne formy: pomoc przy zakupie wła�ciwego 

sprz�tu, oprzyrz�dowania itp – sygnalizuje j� w 2005 roku 33,9 % wtz (w 2003 

r. 32,3%) oraz pomoc w uzyskaniu opieki lekarskiej – w 2005 r. 44,7% wtz (w 

2003 r. 52,7%). W tej ostatniej formie nast�pił wyra	ny regres a� o 8%. Pomimo 

tego niekorzystnego procesu, obie powy�sze formy pomocy s� szczególnie 

przydatne dla opiekunów uczestników. Wynikaj� one z faktu, �e kadra wtz 

współpracuje w tym wzgl�dzie tak z lekarzami, jak i z PCPR. Ze wzgl�du na jej 

merytoryczne przygotowanie pomoc ta mo�e okaza� si� szczególnie skuteczna. 

Jest ona oparta na znajomo�ci przepisów prawnych zwi�zanych z 

dofinansowaniem sprz�tu rehabilitacyjnego oraz mechanizmów i zasad ich 

pozyskiwania, ale tak�e realnych potrzeb rehabilitacyjnych uczestników 

warsztatów.  

Wa�n� form� współpracy wtz z opiekunami uczestników jest organizowanie 

spotka� integracyjnych – zgłosiło j� w 2005 roku 56,5% wtz (w 2003 r. 55,5%). 

Jest ona istotna tak dla opiekunów, jak i dla samych uczestników. Pozwala na 

wzajemne poznanie si� rodzin lub opiekunów uczestników, wymian� 
do�wiadcze�, przekazywanie informacji, a tak�e wzajemn� pomoc w trudnych 

sytuacjach, np. przy opiece w miejscu zamieszkania, leczeniu, transporcie 

uczestników.  

 

W badaniu z 2003 zgłoszono ponadto wiele innych, ale jednostkowych form 

pomocy wtz dla rodzin uczestników. Cz��� z nich pojawiła si� ponownie w 

badaniu z 2005 roku, jednocze�nie wtz poinformowały o pojawieniu si� wielu 

innych. Ze wzgl�du na instrukta�owy charakter form z 2003 roku zostan� one 

zachowane, nowe przytoczone dodatkowo. Oto te z badania z 2003 roku: 

• organizowanie grup wsparcia dla rodziców lub opiekunów uczestników, 

• pomoc w uzyskiwaniu pomocy prawnej, w tym spraw urz�dowych, o ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w wypełnianiu dokumentów itp., 

• wł�czanie rodziców lub opiekunów w organizowane wycieczki, turnusy 

rehabilitacyjne, wyjazdy, 

• indywidualne spotkania psychologiczne dla rodziców, 

• organizowanie okresowych bada� lekarskich dla uczestników, 

• pomoc rodzinom o niskich dochodach, w tym pomoc �ywno�ciowa, w 

odzie�, �rodki czysto�ci, 

• organizowanie okazjonalnych spotka� z okazji Wigilii, �wi�t Wielkanocy, 

Dnia Matki, itp., 

• prowadzenie stałego kontaktu telefonicznego z rodzinami, 
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• współpraca z rodzinami w zakresie opracowywaniu indywidualnego, 

programu rehabilitacji, 

• odbywanie wizyt w domach uczestników, poznawanie �rodowiska 

rodzinnego, 

• zorganizowanie Rady Rodziców. 

 

W badaniu z 2005 roku pojawiły si� pojedyncze nowe, ale interesuj�ce formy 

współpracy, które warto zacytowa�: 
• wypełnianie dokumentów, pisanie pism, wniosków o dofinansowanie, w 

kompletowaniu dokumentów, 

• pomoc w sprawach socjalno-bytowych (pomoc materialna, rzeczowa, 

�ywno�ciowa), 

• wymiana informacji o sprawach prawnych, o ulgach, uprawnieniach, o 

mo�liwo�ci dofinansowania z PFRON, 

• organizowanie dni otwartych dla rodzin uczestników, 

• zaproszenie rodzin do współudziału w rehabilitacji, 

• pomoc w opiece w czasie choroby rodzica uczestnika. 

 

Ze wzgl�du na informacyjny i instrukta�owy charakter powy�szych form 

dotycz�cych współpracy wtz z rodzinami uczestników celowe jest, aby 

prezentowa� je całej zbiorowo�ci wtz. Wskazuj� one kierunki poszukiwa� form 

współpracy z rodzinami lub opiekunami uczestników. Pokazuj�, co w tym 

zakresie robi� inne wtz. Informuj�, �e organizowanie nowych form współpracy 

z rodzicami lub opiekunami jest mo�liwe i celowe, �e s� ju� praktykowane i 

akceptowane społecznie. Pokazuj� pewne granice prawne w tym zakresie. W 

praktyczny sposób instruuj�, �e du�a cz��� rodzin uczestników wychodzi 

naprzeciw tego typu inicjatywom kadry wtz.  

 

2. Współpraca rodzin uczestników z kadr� warsztatów  

 

Wa�ny i interesuj�co poznawczy jest odwrotny kierunek tej współpracy – tj. 

pomoc rodzin uczestników dla wtz. Jego waga polega na tym, �e z 

organizacyjnego i terapeutycznego punktu widzenia, powinien on by� 
dynamicznie rozwijany. Ide� tego pomysłu jest przekonanie, �e rodzina lub 

opiekunowie uczestników wtz powinni w szerszym zakresie by� wł�czeni w 

proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych b�d�cych uczestnikami 

warsztatów. Rehabilitacja uczestników warsztatów nie powinna by� wył�czn� 
spraw� kadry wtz.  

 

Analiza form współpracy w tym kierunku, które obserwuje si� w badaniu ma 

znamiona typowej pomocy rodzin uczestników dla wtz. Jest ona najcz��ciej 

udzielana w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby warsztatów. Formy tej 
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współpracy s� mało spektakularne i z natury rzeczy mało rozbudowane i 

zró�nicowane. Tak�e, co powinno by� w pewnym stopniu zrozumiałe, skala tej 

pomocy jest odnotowywana przez niewielk� liczb� warsztatów. 

 

Dla przykładu opiekunowie uczestników dosy� cz�sto udzielali pomocy dla wtz 

w organizowaniu imprez okoliczno�ciowych - w 2005 r. wykazało j� 29,7% wtz 

(w 2003 r. - 33,7%), pomoc w organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych w 2005 r. 

– 16,1 % wtz (w 2003 r. -22,4%) oraz pomoc podczas wyjazdów/wyj�� w teren 

w 2005 r. – 14,4% wtz (w 2003 - 19,0%). W pierwszych dwóch formach 

nast�pił regres tej współpracy. Sytuacja ta jest niekorzystna, gdy� ze wzgl�du na 

ró�ne potrzeby rehabilitacyjne warsztatów współpraca taka powinna raczej si� 
rozwija�, ani�eli zanika�.  
 

Warto odnotowa� tak�e pozostałe formy tej współpracy, cho� wyst�puj� one 

raczej symbolicznie. Jednak ich warto�� polega na tym, �e jest to konkretna 

pomoc techniczno - usługowa. Obejmuje ona takie sprawy, jak pomoc przy 

pracach remontowych, konserwacji budynku lub pomieszcze� wtz. Wskazana 

została w 2005 r. przez 8,1% wtz (w 2003 r. w 8,6%) oraz pomoc w transporcie 

np. zakupów, dostawy towarów i innych – w 2005 r. 3,6% wtz (w 2003 r. 5,2%). 

Niskie odsetki warsztatów, w których one wyst�puj� dobitnie �wiadcz� o słabej 

ich popularno�ci. Nale�y podkre�li�, �e pomoc ta wpływa bezpo�rednio na 

techniczne i ekonomiczne warunki funkcjonowania wtz. Jednak�e tendencja ta 

mo�e by� wyrazem poziomu mo�liwo�ci ekonomicznych rodzin uczestników, a 

z drugiej strony stanu zbyt słabego oddziaływania wtz na te rodziny. 

 

Podobnie jak przy opisanych relacjach współpracy w kierunku: wtz – 

opiekunowie uczestników, tak�e w relacjach odwrotnej współpracy, tj. rodziny – 

wtz współpraca ta w 2005 r. przybierała tak�e jeszcze inne formy, ani�eli te 

wy�ej prezentowane. 

 

W badaniu z 2005 roku, podobnie jak i w badaniu z 2003 r., zaskakuje ich 

ró�norodno��. Cz��� form współpracy została wykazana jeden raz, inne 

wielokro�. Wskazuj� one na przejaw dobrych ch�ci rodziców lub opiekunów, 

oraz pomysłowo�ci darczy�ców. W 2003 roku najcz��ciej wyst�powały 

nast�puj�ce formy współpracy: 

 

• darowizny przeznaczone do terapii (kilkana�cie przypadków) 

• darowizny z zakresu produktów spo�ywczych (kilkana�cie zgłosze�), 
• rzeczowe darowizny techniczne (sprz�tów, telewizor, mikser, meble, 

drobny sprz�t, ubrania, wełna, zabawki), 

• pomoc w uzyskaniu sponsoringu, nawi�zywanie kontaktów ze 

sponsorem, 

• sprzeda� wykonanych prac uczestników na kiermaszach, 
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• rozpowszechnianie informacji o wtz, 

• pomoc w sprz�taniu, 

• organizowanie dodatkowych zaj��, 
• organizowanie kiermaszy. 

 

Natomiast w badaniu z 2005 roku pojawiły si� kolejne (jednostkowe, ale wa�ne) 

formy pomocy: 

• nauka j�zyka migowego, 

• pomoc w dowozie uczestników w sytuacjach odbiegaj�cych od 

normalnego harmonogramu dowozu, 

• codzienna pomoc w zaj�ciach, pomoc w realizacji zaj��, 
• pomoc w pozyskaniu materiałów do terapii, 

• zakup produktów wtz.  

 

Pokazany - z obu bada� - powy�szy zestaw formy współpracy rodzin z wtz, jest 

dla wszystkich warsztatów instrukta�ow� informacj� dotycz�c� tego, co robi si� 
w tym zakresie w innych wtz. Szczególnie, jak organizowane s� tam pewne 

formy współpracy na linii wtz – rodziny oraz odwrotnie na linii rodziny - wtz. 

Dla dobrego funkcjonowania wtz wa�ne jest wła�ciwe organizowanie, 

rozwijanie i pobudzanie aktywno�ci rodziców lub opiekunów w zakresie 

szerszych, pogł�bionych wzajemnych kontaktów.  
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ROZDZIAŁ VI.  
KADRA WARSZTATÓW TERAPII ZAJ�CIOWEJ 

 

1. Struktura stanowisk kadry zatrudnionej w wtz 

Badanie z 2005 roku wykazało, �e w warsztatach terapii zaj�ciowej 

zatrudnionych było 8.095 pracowników. Wielko�� ta nie jest ostateczna, gdy� 4 

warsztaty nie podało liczby zatrudnionych. W stosunku do zatrudnionej kadry z 

ko�ca grudnia 2003 roku, która wynosiła 6.735 osób, wielko�� ta stanowi 

przyrost zatrudnienia o 1.360 osób, a wi�c o 20,2%. Jednak�e przyrost ten jest w 

przewa�aj�cej mierze skutkiem utworzenia 101 nowych warsztatów.  

 

Ta ogólna informacja o stanie zatrudnienia jest przesłank� do szczegółowej 

analizy struktury zatrudnienia w wtz, a szczególnie dynamiki zatrudnienia w 

poszczególnych segmentach tej struktury. Dane dotycz�ce tej struktury pokazuje 

poni�sza tabela.  

Dynamika zmian w strukturze stanowiskowej kadry wtz jest stosunkowo 

niewielka. Nast�pił niewielki wzrost procentowy udziału rehabilitantów, czy 

instruktorów zawodu. Nast�pił tak�e znaczny wzrost udziału etatów ksi�gowych 

- z 253,6 w 2003 r. na 319,2 etaty w 2005 r. Oznacza to jednak, �e w 2005 roku 

w 608 wtz zatrudnianych było tylko 319,2 ksi�gowych na etacie (ew. cz��ci 

etatu), co stanowiło tylko 52,5 % wszystkich wtz. A wi�c, prawie połowa wtz w 

kraju prowadzi ksi�gowo�� warsztatu opart� o prace zlecone. Wynikaj� z tego 

oczywiste oszcz�dno�ci finansowe, ale tak�e problemy dotycz�ce prawidłowo�ci 

(a raczej nieprawidłowo�ci) w ich prowadzeniu.  

W poni�szej tabeli – w celu bardziej czytelnej analizy - stanowiska 

pracowników wtz zostały podzielone na trzy kategorie: stanowiska kierownicze, 

stanowiska merytoryczne i stanowiska techniczne. Ta umowno�� podziału 

zasobów kadrowych wtz bardziej wyra	nie pokazuje, �e:  

• kadra kierownicza (w tym ksi�gowi) stanowiła w 2005 roku 13,4% etatów 

(w 2003 r. – 13,8%), 

• kadra merytoryczna w 2005 roku stanowiła 74,0% etatów (w 2003 roku – 

73,4%), 

• pracownicy techniczni stanowiła – 13,1% etatów (w 2003 roku - 11,8%). 
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Tabela 54. Struktura zatrudnienia kadry warsztatów terapii zaj�ciowej – w 

latach 2003 i 2005*) 

Liczba etatów Liczba osób % do liczby 
etatów 

Lp. Stanowiska kadry wtz 

2003 2005 2003 2005 2003 2005 
1. Kierownik 492,7 581,2 498 596 9,1 8,7 

2. Ksi�gowy 253,6 319,2 428 537 4,7 4,8 

Ogółem dla tej kategorii: 746,3 900,4 926 1.133 13,8 13,4 

 Stanowiska merytoryczne 

3. Instruktor terapii zaj�ciowej 2921,1 3.629,4 3140 3.903 54,1 54,2 

4. Rehabilitant 227,3 353,1 368 463 4,2 5,3 

5. Piel�gniarka 250,1 258,6 338 360 4,6 3,9 

6. Psycholog 161,2 210 349 427 3,0 3,1 

7. Pracownik socjalny 115,3 125,9 172 186 2,1 1,9 

8. Specjalista ds. rehabilitacji lub 

rewalidacji 

100,7 101,8 140 143 1,9 1,5 

9. Instruktor zawodu 91,2 142,6 102 163 1,7 2,1 

10. Lekarz (ogólnie) 54,6 4,8 80 14 1,0 0,1 

11. Pedagog 44,9 46,3 68 67 0,8 0,7 

12. Logopeda 21,8 26,6 62 66 0,4 0,4 

13. Psychiatra 11,8 5,4 26 16 0,2 0,1 

14. Neurolog 3,5 1,3 7 4 0,0 0,0 

15. Inne stanowiska merytoryczne - 9,8 - 16 - 0,1 

Ogółem dla tej kategorii: 4.003,5 4.915,6 4.852 5.828 74,0 73,4 

Stanowiska techniczne 

16. Kierowca 320,4 421,7 351 466 5,9 6,3 

17. Sprz�taczka 170,5 209,0 286 350 3,1 3,1 

18. Pracownik administracyjny 106,6 129,1 151 198 2,0 1,9 

19. Pomoc techniczna 38,4 49,8 51 75 0,7 0,7 

20. Pracownik gospodarczy 8,5 74,4 18 101 0,1 1,1 

21. Inni 4,8 - 12 - 0,0 - 

Ogółem dla tej kategorii: 649,2 884,0 869 1.190 11,8 13,1 

Razem:  5.399,0 6.700,1 6.647 8.151 100,0 100,0 

*) Dla 2003 roku wyst�pił brak danych dla 9 wtz, dla 2005 roku dla 3 

 

Zwraca uwag� mała liczba etatów w takich specjalno�ciach medycznych, jak: 

neurologa, psychiatry, logopedy, pedagoga, a nawet lekarza ogólnego. W tej 

kwestii liczby dotycz�ce tych specjalno�ci, ani ich struktura nie uległa istotnym 

zmianom w latach 2003 – 2005. Wtz-y cz��� specjalistów zatrudniaj� na umow� 
zlecenie.  

 

Spor� – w przeliczeniu na pełne etaty - grup� etatowej kadry stanowi� 
psycholodzy – było ich w 2005 roku ju� 210,0 (w 2003 r - 161,1). Je�eli jednak 

popatrzymy na te grup� pod wzgl�dem liczbowym (nie etatowym), to okazuje 

si�, �e psychologów zatrudnionych w warsztatach w 2005 r. było a� 427 (w 
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2003 – 349). Pokazuje to, �e w 2005 roku a� 71,2% warsztatów zatrudnia 

psychologa, z tym, �e prawie wszystkich (ok. 99%) na pół etatu. Raport z 

badania z 2003 roku wskazywał w tej sprawie na podobne proporcje.  

 

Dane zawarte w powy�szej tabeli na temat liczby wy�ej wymienionej grupy 

specjalistów medycznych w wtz wskazuj�, �e liczyła ona w 2005 roku 304,2 

etaty (w 2003 r. - 297,8), co stanowi w 2005 roku zaledwie 4,5% ogółu kadry 

pracowników (w 2003 r - 5,5%).  

 

Innym, wa�nym pytaniem jest to, czy liczba pracowników kadry wtz jest 

wystarczaj�ca i optymalna. Kwestia ta jest w pewnym zakresie regulowana 

ustawowo. Rozporz�dzenie par.13 ust. 4 okre�la, �e „Na jedn� osob� pracuj�c� 
bezpo�rednio z uczestnikami nie powinno przypada� wi�cej ni� pi�ciu 

uczestników warsztatu”. A wi�c, liczba uczestników na jednego pracownika 

mo�e by� mniejsza, ale nie wi�ksza. Natomiast liczba kadry w wtz mo�e 

wzrosn��, przy tej samej liczbie uczestników.  

 

Dane z badania wskazuj�, �e w dniu 31.XII. 2005 r. w 600 warsztatach terapii 

zaj�ciowej w Polsce, zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty) 

6.700,12 pracowników (w 2003 r. – 5.399,0). Je�eli 18.198 uczestników 

warsztatów uczestników podzieli si� przez 6.700,12 etaty, to okazuje si�, �e na 

jednego etatowego pracownika wtz (niezale�nie od pełnionej funkcji) 

przypadało �rednio 2,7 uczestnika. Identyczne przeliczenie dla danych z 2003 

roku wynosiło: 15.967 : 5.399,0 = 2,4. 

Je�eli do oblicze� we	miemy tylko stanowiska kadry merytorycznej, a wi�c 

4.915,6 etatów, to warto�� ta - bez kierowników - wynosiła 3,7, a z 

kierownikami 2,7. Identyczne wyliczenia dla badania z 2003 roku wynosz�: 
15.967 : 3.938,2 = 4,05, a z kierownikami 3,6 uczestnika na jeden etat osób 

pracuj�cych bezpo�rednio z uczestnikami.  

 

 

2. Poziom wykształcenia kadr wtz  

Rezultaty dotycz�ce rehabilitacji społecznej uczestników s�, w pewnym 

zakresie, funkcj� wła�ciwego oddziaływania (w zakresie pedagogicznym i 

psychologicznym) kadry warsztatów terapii zaj�ciowej na uczestników.  
 

Istotne jest do�wiadczenie i praktyka zawodowa kadry pracuj�cej w wtz (ale 

tak�e tej nowo zatrudnianej) w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. W 

kwestii kwalifikacji kadry wtz wska	niki ankiety ograniczyły si� jedynie do 

analizy formalnego poziomu wykształcenia. Poziom tego wykształcenia, w 

uj�ciu dynamicznym, pokazuj� wyniki w poni�szej tabeli.  
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Tabela 55. Poziom wykształcenia pracowników wtz na podstawie bada� z 2003 

i 2005 roku  

Liczba osób % Lp. Poziom wykształcenia pracowników 
wtz 2003 2005*) 2003 2005 

1. Wy�sze 3.047 3.954 45,2 48,9 

2. �rednie zawodowe oraz policealne 2.641 3.003 39,2 37,1 

3. �rednie ogólnokształc�ce  415 465 6,2 5,8 

4. Zasadnicze zawodowe  447 528 6,6 6,5 

5. Podstawowe, niepełne podstawowe  129 135 1,9 1,7 

6. Brak danych  56 - 0,8 - 

 Razem: 6.735 8.095 100,0 100,0 
*) Brak danych z 4 wtz 

 

Na podstawie dwóch badanych okresów mo�na stwierdzi�, �e w warsztatach 

terapii zaj�ciowej przybyło 1.360 nowych pracowników. Jest to rezultat – 

przede wszystkim - utworzenia 101 nowych warsztatów. Analizy wykazuj�, �e 

w 2003 roku �rednia liczba kadry na jeden wtz wynosiła 13,3 a w 2005 roku 

13,4, a wi�c niemal tyle� samo.  

 

Analiza dynamiki zmian w strukturze poziomu wykształcenia kadry warsztatów 

terapii zaj�ciowej z badania w 2005 roku – w stosunku do badania z 2003 roku – 

wskazuje, �e wyst�piło zjawisko podwy�szenia odsetka poziomu wy�szego 

wykształcenia osób zatrudnionych w warsztatach oraz obni�enia odsetka w 

pozostałych – ni�szych kategoriach wykształcenia.  

 

Badanie z 2005 roku wykazało, �e prawie połowa kadry wtz (48,9%) posiadała 

ju� wy�sze wykształcenie (w 2003 roku - 45,2%). Wy�ej zostało podane, �e 

przyrost nowych pracowników w wtz, ustalony na podstawie badania z 2005 r., 

wynosił 1.360 osób. Jednocze�nie dane z powy�szej tabeli pokazuj�, �e przyrost 

kadry z wykształceniem wy�szym wynosił 907 osób (jest to wynik ró�nicy 

3.954 – 3.047 = 907). Oznacza to, �e nowo zatrudnieni pracownicy wtz 

legitymowali si� w 66,7% wykształceniem wy�szym. A wi�c, 2/3 nowo 

zatrudnionej kadry posiadało wysoki poziom wykształcenia.  

 

Kadr� warsztatów z wy�szym wykształcaniem uzupełniaj� pracownicy z 

wykształceniem zawodowym oraz policealnym. W 2005 r. takich pracowników 

było – 37,1%, (w 2003 r.- 39,2%).  

 

Graficzny obraz struktury wykształcenia całej kadry wtz ustalonej na podstawie 

badania z 2005 roku pokazuje poni�szy diagram. 
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Diagram 19 

Pracownicy warsztatów terapii zaj�ciowej według poziomu 
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Przedstawiona powy�ej graficzna struktura poziomu wykształcenia kadry wtz 

dotyczy wszystkich grup zawodowych.  

 

Dane z poni�szej tabeli pokazuj� wyniki dla pracowników merytorycznych, z 

pomini�ciem osób na stanowiskach medycznych, którzy z zało�enia, wszyscy 

musz� posiada� wykształcenie wy�sze. 

 

Tabela 56. Pracownicy merytoryczni według stanowisk i poziomu 

wykształcenia (na podstawie danych z badania z 2005 roku)*) 

Liczba osób z wykształceniem (w %) Lp. Stanowisko Liczba 
kadry 

wy�szym 

�rednim 
zawodowym 

oraz 
policealnym 

�rednim 
ogólno-

kształc�cym 

zasadni
-czym 
zawo-

dowym 

podsta-
wowym 

1. Kierownik 577 85,3 11,8 2,8 0,1 0,0 

2. Ksi	gowy 559 32,9 57,4 9,5 0,2 0,0 

3.  

Specjalista ds. 
rehabilitacji lub 
rewalidacji 223 74,9 24,7 0,4 0,0 0,0 

4.  
Instruktor terapii 
zaj	ciowej  3742 54,2 38,9 5,3 1,4 0,2 

5. Rehabilitant 483 52,0 47,0 1,0 0,0 0,0 

6. Instruktor zawodu 178 19,7 54,0 12,3 11,8 2,2 

7.  Pracownik socjalny 264 46,2 43,2 4,2 4,2 2,3 

*) Brak danych z 13 wtz 
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Ok. 15% kierowników wtz nie legitymuje si� wykształceniem wy�szym.  

Specjali�ci ds. rehabilitacji lub rewalidacji (223 pracowników) w 74,9% 

legitymuj� si� wykształceniem wy�szym. Pozostałe grupy pracowników 

merytorycznych tylko w połowie maj� taki poziom wykształcenia.  
 

Tylko 46,2% pracowników socjalnych i 19,7% instruktorów zawodu miało 

wykształcenie wy�sze. 

 

W badaniu z 2005 roku zadano pytanie: czy według kierownictwa wtz, 

pracownicy warsztatu powinni doskonali� swoje umiej�tno�ci. Uzyskano 

nast�puj�ce odpowiedzi.  

 

Tabela 57. Czy według kierownictwa wtz kadra warsztatu powinna doskonali� 
swoje kwalifikacje zawodowe  

Lp. Tre�
 odpowiedzi Liczba wtz % 

1. Zdecydowanie tak 469 78,2 

2. Raczej tak 122 20,3 

3. Raczej nie 2 0,3 

4. Zdecydowanie nie 1 0,2 

5. Brak danych 6 1,0 

Razem: 600 100,0 

 

Prawie 99% wtz (suma odpowiedzi zdecydowanie tak oraz raczej tak) sadzi, �e 

kadra warsztatów powinna doskonali� swoje kwalifikacje zawodowe. Ten stan 

przekonania wtz w tej sprawie pokazuje graficznie poni�szy diagram. 
 

Diagram 20 

Czy kadra wtz powinna doskonali� swoje 
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Powy�sze dane jednoznacznie wskazuj�, �e w zasadzie wszystkie wtz - a� 99% - 

maj� przekonanie, �e ich pracownicy powinni doskonali� swoje umiej�tno�ci 

zawodowe.  

 

Pytano równie� jakie formy powinno przybiera� doskonalenie zawodowe 

zatrudnionych pracowników. Uzyskano nast�puj�ce odpowiedzi: 

 

Tabela 58. Formy, jakie powinno przybiera� doskonalenie zawodowe 

pracowników wtz 

Lp. Tre�
 odpowiedzi Liczba wskaza� % 
1. Szkolenia na specjalistycznych kursach 

uprofilowanych na tematyk	 wtz 
552 57,0 

2. Szkolenie w specjalistycznym ogólnopolskim 
o�rodku metodycznym 

189 19,5 

3. Nauka w szkołach wy�szych 185 19,1 

4. W innej formie 37 3,8 

5. Brak danych 6 0,6 

Razem: 969 100,0 
 

Kierownictwo wtz sugeruje, aby wi�kszo�� form doskonalenia zawodowego 

zatrudnionych pracowników warsztatów odbywała si� na specjalistycznych 

kursach uprofilowanych na tematyk� wtz.  

Prawie 20% odpowiedzi wskazywało, �e wła�ciw� form� doskonalenia 

zawodowego pracowników warsztatów terapii zaj�ciowej jest szkolenie w 

specjalistycznym ogólnopolskim o�rodku metodycznym.  

 

19,1% propozycji wtz sugerowało, aby doskonalenie zawodowe pracowników 

wtz odbywa� w ramach nauki w szkołach wy�szych, uprofilowanych oczywi�cie 

na tematyk� warsztatów terapii zaj�ciowej.  

 

Dodatkowo – w formie pyta� półotwartych wtz-y wskazywały na jeszcze inne 

formy szkole�: 
• uzupełniaj�ce studia podyplomowe z tematyki wtz,  

• zawodowe kursy kwalifikacyjne, 

• wymiana do�wiadcze� z innymi wtz, 

• warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, 

• kursy umiej�tno�ci praktycznych, 

• wyjazdy zagraniczne do metodycznych o�rodków nauki z osobami 

niepełnosprawnymi, mi�dzynarodowa wymiana do�wiadcze�, 
• stałe kursy doszkalaj�ce, 

• hospitalizacja zaj�� z uczestnikami w innych wtz, 

• doszkalanie w formie warsztatowej w wtz. 
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Na pytanie ankiety: czy w 2005 roku pracownicy odbyli niezb�dne szkolenia, 

uzyskano nast�puj�ce odpowiedzi:  

 

Tabela 59. Czy w 2005 roku pracownicy wtz odbyli niezb�dne szkolenia 

Lp. Odpowiedzi Liczba wtz % 
1. Tak 251 41,8 

2. Tak, ale w cz	�ci 240 40,0 

3. Nie 83 13,8 

4. Brak danych 26 4,3 

Razem: 600 100,0 
 

41,8% wtz wykazało, �e odbyło niezb�dne szkolenia. Jednocze�nie 40% wtz nie 

w pełni zrealizowało plan szkoleniowy, a 13,8% w ogóle. Daje to w sumie ich 

ok. 53,8% wtz, co oznacza, �e taka grupa wtz ma nadal nie przeszkolonych 

(doszkolonych) pracowników.  

 

Oznacza to tak�e, �e w skali kraju potrzeby szkoleniowe wtz s� nadal olbrzymie.  

 

Wa�n� informacj� dotycz�c� przygotowania kadry wtz do zaj�� z uczestnikami 

warsztatów s� wyniki odpowiedzi na pytanie o struktur� odbytych szkole� w 

2005 roku. Pokazuje to poni�sza tabela. 

 

Tabela 60. Struktura odbytych szkole� i kursów pracowników w wtz w 2005 

roku (narastaj�co) 
Liczba wtz, które podały informacje N = 545 

Kategorie odbytych szkole� 
Liczba 
odpow. 

% 
ogółu 

odpow. 

% 
liczby 
wtz 

Szkolenia specjalistyczne 
Kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej i psychologicznej z 

osobami ze schorzeniami umysłowymi lub psychicznymi (tu: ró�ne 

diagnozy, problematyka Down, zaburzenia osobowo�ci, rewalidacja , 

metoda Sherborne, psychoterapia, pedagogika specjalna, asertywno��, 
emocje, stres, gimnastyka mózgu (kinezjologia), 

oligofrenopedagogika, sytuacje trudne, neuropsychologia,...) 

270 8,3 49,5 

Szkolenia instruktorów terapii zaj�ciowej (ogólnie – bez podania 

czego dotyczyły) 
224 6,9 41,1 

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych (aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

zatrudnienie wspierane, rehabilitacja zawodowa)  

159 4,9 29,2 

Problematyka seksualno�ci osób niepełnosprawnych 112 3,4 20,6 

Indywidualne programy rehabilitacji (terapeutyczne) dla uczestników 

wtz  
107 3,3 19,6 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, pomoc przedmedyczna, ratownictwo medyczne, dora	na 

pomoc, pomoc piel�gniarska 

88 2,7 16,1 

Szkolenia I stopnia terapeutów zaj�ciowych 78 2,4 14,3 

Szkolenia II stopnia terapeutów zaj�ciowych 56 1,7 10,3 
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Praca z osobami niepełnosprawnymi (ogólnie) 52 1,6 9,5 

Metody pracy z rodzin� osób niepełnosprawnych, rodzicami, 

rodze�stwem, opiekunami 
52 1,6 9,5 

Szkolenie z komunikacji społecznej interpersonalnej 52 1,6 9,5 

Kursy i szkolenia pedagogiczne (ogólnie) 50 1,5 9,2 

Szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej, pracownicy 

socjalni 
49 1,5 9,0 

Problematyka zachowa� prospołecznych ON (elementy socjoterapii, 

trening ekonomiczny, wł�czanie ON do społecze�stwa,...) 
48 1,5 8,8 

Szkolenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizycznej 34 1,0 6,2 

Szkolenia asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych - w tym 

tak�e wolontariat, trener pracy 
31 1,0 5,7 

Kursy dla kierowników (opiekunów) wycieczek dla ON 25 0,8 4,6 

Szkolenie z zakresu terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z 

autyzmem 
24 0,7 4,4 

Szkolenia z zakresu j�zyka migowego - komunikacja pozawerbalna 20 0,6 3,7 

Szkolenia z zakresu treningów samodzielno�ci i zaradno�ci w �yciu 

codziennym ON 
19 0,6 3,5 

Problemy pracowników WTZ (tzw. wypalenie zawodowe ..) 10 0,3 1,8 

Szkolenia podnosz�ce kwalifikacje (umiej�tno�ci) pracowników wtz 

(ogólnie) 
9 0,3 1,7 

Rozwi�zywanie konfliktów w �rodowisku ON 8 0,2 1,5 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (marginalizacja 

społeczna) 
7 0,2 1,3 

Rehabilitacja i terapia osób uzale�nionych 6 0,2 1,1 

Szkolenia III stopnia terapeutów zaj�ciowych 5 0,2 0,9 

Inne - szczegółowe merytoryczne 107 3,3 19,6 

Szkolenia prawno-organizacyjne 

Kurs dla kierowników wtz (tu tak�e: zarz�dzanie zespołami ludzkimi, 

działalno�� i finansowanie wtz, dokumentacja wtz, kontrola, 

dofinansowanie wtz, szkolenie z systemu jako�ci, zamówienia 

publiczne, prawo pracy, ustawa o rehabilitacji społecznej oraz 

zatrudnieniu ON, ...) 

301 9,2 55,2 

Pozyskiwanie �rodków unijnych (przygotowanie wniosków EFS, 

fundusze strukturalne, pomoc unijna, inne) 
151 4,6 27,7 

Kursy i szkolenia bhp, p.po�,. higieny pracy 143 4,4 26,2 

Szkolenia ksi�gowo�ci, rachunkowo�ci, kontroli finansów (zasady 

rozlicze�, bilanse, ZUS, nowy Płatnik, kapitał pocz�tkowy i wszystkie 

pochodne tych zagadnie�) 
111 3,4 20,4 

Funkcjonowanie i działalno�� wtz - zagadnienia rozwoju na 

przyszło��, perspektywy, nowe propozycje 
82 2,5 15,0 

Szkolenia podyplomowe, magisterskie, licencjackie, szkolenia i 

praktyka zagraniczna 
44 1,4 8,1 

Zagadnienia współpracy wtz z ró�nymi organizacjami 

pozarz�dowymi, stowarzyszeniami 
36 1,1 6,6 

Szkolenia z zakresu ON w problematyce Unii Europejskiej 

(Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, ON w UE... ) 
34 1,0 6,2 

Współpracy wtz z samorz�dem terytorialnym, urz�dami 24 0,7 4,4 

Organizacji imprez sportowych, olimpiad specjalnych 21 0,6 3,9 

Problematyka współpracy z PFRON (dobre praktyki, ...) 20 0,6 3,7 

Kurs dla kierowców przewo��cych ON 18 0,6 3,3 

Szkolenia dotycz�ce organizacji ró�nych �wi�t 5 0,2 0,9 
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Szkolenia zawodowe 

Ceramiki (garncarstwo, praca w glinie) 84 2,6 15,4 

Komputerowych 52 1,6 9,5 

Wikliniarstwa, koszykarstwa 50 1,5 9,2 

Witra�u  48 1,5 8,8 

Muzykoterapii 48 1,5 8,8 

Teatralne, psychodramy 38 1,2 7,0 

Arteterapia 37 1,1 6,8 

Bukieciarstwa (kwiaty z tkanin) 33 1,0 6,1 

Plastyki 31 1,0 5,7 

Choreografii 28 0,9 5,1 

Tkactwo (w tym makrama) 27 0,8 5,0 

Odróbka (praca) z papierem (papier czerpany) 23 0,7 4,2 

Patchwork i aplikacje 10 0,3 1,8 

Masa� (indywidualny, klasyczny, specjalistyczny, terapia manualna) 9 0,3 1,7 

Batik 9 0,3 1,7 

Kroju, szycia, haftu 6 0,2 1,1 

Hipoterapia 3 0,1 0,6 

Kulinarne (w tym catering) 2 0,1 0,4 

Rze	biarstwa 1 0,0 0,2 

Inne dotycz�ce konkretnych technik 26 0,8 4,8 

Razem: 3 257 100,0 - 

 

 

W badaniu 2003 roku nie analizowano powy�szej problematyki. St�d brak jest 

podstaw do porówna� procesu szkole� zawodowych w wtz-ach na przestrzeni 

lat. Trudno�ci analityczne i metodologiczne powoduje ogrom danych, które 

przesłały wtz. Próba ich agregacji w pojemne, du�e syntetyczne kategorie, 

okazała si� merytorycznie nieuzasadniona, gdy� powodowała utrat� 
(zaciemnienie) wielu interesuj�cych kategorii odbytych kursów i szkole�. Tak�e 

pomysł, aby dokona� tylko analizy jako�ciowej zgromadzonego materiału 

okazał si� mało przydatny, gdy� wielko�� zapisanych danych nie prowadziła do 

czytelnego obrazu zjawiska odbytych szkole�.  
 

Z tego powodu zdecydowano si� na agregacj� zebranych danych w takie 

kategorie analityczne, które oddaj� merytoryczny sens tego, co dzieje si� w tej 

sprawie w warsztatach terapii zaj�ciowej. Dlatego zebrany materiał 

zagregowany został a� w 66 kategorii. Kategorie te podzielone zostały w 3 

umownie nazwane grupy, które dotycz� ró�nych płaszczyzn działalno�ci i 

funkcjonowania warsztatów terapii zaj�ciowej: 

• szkolenia specjalistyczne, 

• szkolenia prawno-organizacyjne, 

• szkolenia zawodowe. 

 

Cz��� informacji podanych przez warsztaty miała bardzo ogólny charakter, inne 

były bardzo szczegółowe. Budowa kategorii analitycznych musiała uwzgl�dni� 
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ten fakt, i zbudowane zostały np. takie kategorie, jak: szkolenia instruktorów 

terapii zaj�ciowej (ogólnie – bez podania, czego dotyczyły).  

 

Tak�e zakodowanie i podzielenie informacji z powy�szej tabeli, pozwoliło na 

łatwiejsz� merytoryczn� ich analiz�. St�d mo�liwe stało si� sformułowanie dla 

ka�dej z powy�szych grup kilku wniosków.  

 

I. Grupa szkole� specjalistycznych. 

 

Po pierwsze, grupa tych szkole� wyra	nie dominuje w ogólnym nurcie 

wszystkich odbytych szkole� kadry wtz. Zaskakuje ró�norodno�� tematyki tych 

szkole�.  
 

Po drugie, wyra	nie dominuje grupa szkole� obejmuj�ca kursy i szkolenia z 

zakresu pracy pedagogicznej i psychologicznej z osobami ze schorzeniami 

umysłowymi lub psychicznymi. Grupa ta obejmuje tak�e cały cykl innych 

szkole� z tego zakresu np. kursy i szkolenia pedagogiczne (ogólnie).  

 

Po trzecie, prawie jedna trzecia warsztatów (29,2% z ogólnej liczby wtz) 

sygnalizuje, �e ich pracownicy odbyli szkolenia z zakresu doradztwa 

zawodowego dla osób niepełnosprawnych (aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych, zatrudnienie wspierane, rehabilitacja zawodowa).  

 

Po czwarte, co pi�ty wtz (20,6%) informuje, �e pracownicy warsztatów szkolili 

si� w problematyce seksualno�ci osób niepełnosprawnych. Wskazuje to, �e 

zagadnienie seksualno�ci osób niepełnosprawnych zaczyna zajmowa� wa�ne 

miejsce w terapii uczestników warsztatów.  

 

Po pi�te, zwraca uwag� bardzo niski odsetek wtz, które wskazały odbycie 

szkole� z zakresu metod pracy z rodzin� osób niepełnosprawnych, rodzicami, 

rodze�stwem, opiekunami. Odbycie takich szkole� wskazało tylko 9,5% wtz.  

 

II. Grupa szkole� prawno-organizacyjnych 

 

W tej grupie wyró�niaj� si� szczególnie trzy tematy szkole�. 
 

Po pierwsze, ponad połowa wtz (55,2%) wykazała, �e intensywnie szkol� si� 
kierownicy warsztatów. Ich szkolenia obejmuj� problematyk� zarz�dzania 

zespołami ludzkimi, działalno�� i finansowanie wtz, dokumentacja wtz, 

kontrola, dofinansowanie wtz, szkolenie z systemu jako�ci, zamówienia 

publiczne, prawo pracy, ustawa o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych i wiele innych.  
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Po drugie, du�a grupa wtz (27,7%) wykazała odbycie szkole� z zakresu 

pozyskiwana �rodków unijnych (przygotowanie wniosków EFS, fundusze 

strukturalne, pomoc unijna, i inne). Tak�e 6,2% wtz wykazała szkolenia z 

zakresu osób niepełnosprawnych w problematyce Unii Europejskiej, w tym 

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne w Unii 

Europejskiej. Jest to interesuj�ca sfera szkole�.  
 

Po trzecie, co pi�ty wtz (20,4%) podaje, �e odbył szkolenia z zakresu 

ksi�gowo�ci, rachunkowo�ci, kontroli finansów (zasady rozlicze�, bilanse, ZUS, 

nowy „Płatnik”, kapitał pocz�tkowy i wszystkie pochodne tych zagadnie�).  
 

III. Grupa szkole� zawodowych 

 

Po pierwsze, ta grupa szkole� jest szczególnie rozproszona. Dominuj� szkolenia 

z zakresu ceramiki i garncarstwa (15,4%) oraz szkolenia komputerowe (9,5%). 

Te ostatnie szkolenia wpisuj� si� w ogólny nurt tendencji informatyzacji �ycia 

społecznego, który, jak si� okazuje, nie omija tak�e wtz. Szkolenia te s� 
szczególnie wa�ne dla uczestników wtz, którzy przygotowuj� si� do przej�cia na 

rynek pracy.  

 

Analiza wszystkich odbytych szkole� wskazuje, �e brak jest w�ród nich szkole� 
o charakterze warsztatowym, z zaj�� praktycznych, z kursów opartych na 

hospitacjach i wizytacjach w o�rodkach naukowych wyspecjalizowanych w 

pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

 

Odbycie szkolenia z tematyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

(marginalizacji społecznej) wykazało jedynie 7 wtz (1,3% ogółu warsztatów).  

 

Na marginesie pytania o odbyte szkolenia spora grupa wtz – pomimo, �e o to ich 

nie pytano - podawała spontanicznie, dodatkowe informacje o przyczynach tego, 

dlaczego nie odbyły si� niektóre niezb�dne szkolenia. 41 wtz (6,8%) podało, �e 

nie odbyło niezb�dnych szkole�, gdy� nie posiadali na to �rodków finansowych. 

Ponadto 15 wtz (2,5%) podało, �e brak było propozycji szkole�, albo brak było 

interesuj�cych szkole�. Tak�e 3 wtz (0,5%) poinformowało, �e nie było 

potrzeby szkolenia si� na kursach. Jeden z wtz napisał, �e kadra wtz jest dobrze 

przygotowana. 

 

Powy�sze rozwa�ania nale�y uzupełni� informacjami dotycz�cymi planów i 

oczekiwa� wtz-ów w zakresie koniecznych dla nich kolejnych szkole� i kursów.  

 

Dane na ten temat pokazuje poni�sza tabela.  
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Tabela 61. Jakie, według wtz-ów, szkolenia i kursy powinni odby� pracownicy 

warsztatów 
Liczba wtz, która wypełniła tabel� N = 484*) 

Lp. Kategorie potrzebnych szkole� i kursów 
Liczba 
odpo-
wiedzi 

% 
ogółu 

odpow
iedzi 

% 
liczby 
wtz 

(484) 
Szkolenia specjalistyczne 

1. 

Kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej i 

psychologicznej z osobami ze schorzeniami umysłowymi lub 

psychicznymi (tu ró�ne diagnozy, problematyka Down, 

zaburzenia osobowo�ci, rewalidacja , metoda Sherborne, 

psychoterapia, pedagogika specjalna, asertywno��, emocje stres, 

gimnastyka mózgu (kinezjologia), oligofrenopedagogika, sytuacje 

trudne, neuropsychologia...) 

170 10,2 35,1 

2. 
Szkolenia instruktorów terapii zaj�ciowej (ogólnie – bez podania 

czego dotycz�) 
155 9,3 32,0 

3. 

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych (aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych, zatrudnienie wspierane, rehabilitacja 

zawodowa, ...) 

151 9,0 31,2 

4. Problematyka seksualno�ci osób niepełnosprawnych 90 5,4 18,6 

5. 
Indywidualne programy rehabilitacji (terapeutyczne) dla 

uczestników wtz  
64 3,8 13,2 

6. 
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, pomoc przedmedyczna, ratownictwo medyczne, 

dora	na pomoc, pomoc piel�gniarska 

49 2,9 10,1 

7. Szkolenia I stopnia terapeutów zaj�ciowych 7 0,4 1,4 

8. Szkolenia II stopnia terapeutów zaj�ciowych 7 0,4 1,4 

9. Praca z osobami niepełnosprawnymi (ogólnie) 42 2,5 8,7 

10. 
Metody pracy z rodzin� osób niepełnosprawnych, rodzicami, 

rodze�stwem, opiekunami 
51 3,1 10,5 

11. Szkolenie z komunikacji społecznej interpersonalnej 46 2,8 9,5 

12. Kursy i szkolenia pedagogiczne [ogólnie] 28 1,7 5,8 

13. 
Szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej, pracownicy 

socjalni 
16 1,0 3,3 

14. 
Problematyka zachowa� prospołecznych ON (elementy 

socjoterapii, trening ekonomiczny, wł�czanie ON do 

społecze�stwa,...) 

25 1,5 5,2 

15. Szkolenia z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizycznej 11 0,7 2,3 

16. 
Szkolenia asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych - w 

tym tak�e wolontariat, trener pracy 
26 1,6 5,4 

17. Kursy dla kierowników (opiekunów) wycieczek dla ON 5 0,3 1,0 

18. 
Szkolenie z zakresu terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z 

autyzmem 
8 0,5 1,7 

19. 
Szkolenia z zakresu j�zyka migowego - komunikacja 

pozawerbalna 
23 1,4 4,8 

20. 
Szkolenia z zakresu treningów samodzielno�ci i zaradno�ci w 

�yciu codziennym ON 
9 0,5 1,9 

21. Problemy pracowników WTZ (tzw. wypalenie zawodowe, ...) 39 2,3 8,1 
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22. 
Szkolenia podnosz�ce kwalifikacje (umiej�tno�ci) pracowników 

wtz (ogólnie) 
211 12,6 43,6 

23. Rozwi�zywanie konfliktów w �rodowisku ON 15 0,9 3, 

24. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (marginalizacja 

społeczna) 
0 0,0 0,0 

25. Rehabilitacja i terapia osób uzale�nionych 0 0,0 0,0 

26. Szkolenia III stopnia terapeutów zaj�ciowych 1 0,1 0,2 

27. Inne - szczegółowe merytoryczne 38 2,3 7,9 

Szkolenia prawno-organizacyjne 

28. 

Kurs dla kierowników wtz (tu tak�e: zarz�dzanie zespołami 

ludzkimi, działalno�� i finansowanie wtz, dokumentacja wtz, 

kontrola, dofinansowanie wtz, szkolenie z systemu jako�ci, 

zamówienia publiczne, prawo pracy, ustawa o rehabilitacji 

społecznej oraz zatrudnieniu ON, ...) 

94 5,6 19,4  

29. 
Pozyskiwanie �rodków unijnych (przygotowanie wniosków EFS, 

fundusze strukturalne, pomoc unijna, inne) 
25 1,5 5,2 

30. Kursy i szkolenia bhp, p.po�,. higieny pracy 18 1,1 3,7 

31. 
Szkolenia ksi�gowo�ci, rachunkowo�ci, kontroli finansów 

(zasady rozlicze�, bilanse, ZUS, nowy Płatnik, kapitał 

pocz�tkowy i wszystkie pochodne tych zagadnie�) 
12 0,7 2,5 

32. 
Funkcjonowanie i działalno�� wtz - zagadnienia rozwoju na 

przyszło��, perspektywy, nowe propozycje 
13 0,8 2,7 

33. 
Szkolenia podyplomowe, magisterskie, licencjackie, szkolenia i 

praktyka zagraniczna 
12 0,7 2,5 

34. 
Zagadnienia współpracy wtz z ró�nymi organizacjami 

pozarz�dowymi, stowarzyszeniami 
9 0,5 1,9 

35. 
Szkolenia z zakresu ON w problematyce Unii Europejskiej 

(Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych, ON w Unii 

Europejskiej.. ) 

6 0,4 1,2 

36. Współpracy wtz z samorz�dem terytorialnym, urz�dami 22 1,3 4,5 

37. Organizacji imprez sportowych, olimpiad specjalnych 0 0,0 0,0 

38. Problematyka współpracy z PFRON (dobre praktyki) 4 0,2 0,8 

39. Kurs dla kierowców przewo��cych ON 0 0,0 0,0 

40. Szkolenia dotycz�ce organizacji ró�nych �wi�t 0 0,0 0,0 

Szkolenia zawodowe 
41. Ceramiki (garncarstwo, praca w glinie) 14 0,8 2,9 

42. Komputerowych 20 1,2 4,1 

43. Wikliniarstwa, koszykarstwa 4 0,2 0,8 

44. Witra�u 5 0,3 1,0 

45. Muzykoterapii 18 1,1 3,7 

46. Teatralne, psychodramy 13 0,8 2,7 

47. Arteterapia 17 1,0 3,5 

48. Bukieciarstwa (kwiaty z tkanin) 14 0,8 2,9 

49. Plastyki 17 1,0 3,5 

50. Choreografii 8 0,5 1,7 

51. Tkactwo (w tym makrama, haft) 5 0,3 1,0 

52. Odróbka (praca) z papierem (papier czerpany) 1 0,1 0,2 

53. Patchwork i aplikacje 0 0,0 0,0 
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54. 
Masa�u (indywidualny, klasyczny, specjalistyczny, terapia 

manualna) 
4 0,2 0,8 

55. Batik 3 0,2 0,6 

56. Kroju, szycia, haftu 4 0,2 0,8 

57. Hipoterapia 1 0,1 0,2 

58. Kulinarne 1 0,1 0,2 

59. Rze	biarstwa 1 0,1 0,2 

60. Inne dotycz�ce konkretnych technik 17 1,0 3,5 

Razem: 1669 100,0 - 

*)116 wtz nie podało na ten temat informacji  

 

Analiza porównawcza wyników z obu powy�szych tabel, a wi�c szkole� 
odbytych i szkole� planowanych pokazuje, �e zarysowało si� kilka tendencji.  

 

Po pierwsze, generalnie, zasygnalizowano potrzeb� zdecydowanie mniejszej 

liczby szkole�. Je�eli w 2005 roku wskazano 3.257 odbytych szkole�,  potrzeby 

szkoleniowe wynosz� ju� tylko 1.669 szkole�, co stanowi tylko 51,2% szkole� 
odbytych.  

 

Po drugie, na 60 kategorii odbytych szkole�, a� w 50 z nich nast�pił w 2005 

roku procentowy spadek zapotrzebowania na te szkolenia. W niektórych 

kategoriach szkole� nie zgłosił si� �aden wtz, np. w przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji i terapii osób uzale�nionych, organizacji 

imprez sportowych, olimpiad specjalnych, kursów dla kierowców przewo��cych 

osoby niepełnosprawne, czy szkole� dotycz�cych organizacji ró�nych �wi�t. W 

13 innych kategoriach szkolenia zgłosiło zapotrzebowanie od 1 do kilku wtz.  

 

Po trzecie, w kilku przypadkach nast�pił istotny wzrost zapotrzebowania na 

szkolenie. Na przykład, na szkolenia dotycz�ce ogólnego podnoszenia 

kwalifikacji nast�pił wzrostu z 1,7% w 2003 roku (9 wtz) do 43,6% w 2005 roku 

(211 wtz).  

 

Z kolei, w zakresie szkolenia z doradztwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych (aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

zatrudnienie wspierane, rehabilitacja zawodowa) nast�pił wzrost 

zapotrzebowania na to szkolenie tylko o 2% (z 29,2% w 2003 roku do 31,2% w 

2005 roku).  

 

Nast�pił tak�e powa�ny wzrost zapotrzebowania na szkolenie z problematyki 

dotycz�cej samych pracowników wtz, tzw. wypalenia zawodowego – wzrost o 

6,3% (z 1,8% do 8,1%), w 2003 r. zgłosiło go 10 wtz, w 2005 r. 39 wtz. W 

dwóch innych szkoleniach tak�e nast�pił niewielki wzrost, np. na szkolenia z 

zakresu j�zyka migowego – komunikacji pozawerbalnej (wzrost o 1,1%) oraz 
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metody pracy z rodzin� osób niepełnosprawnych, rodzicami, rodze�stwem, 

opiekunami (wzrost o 1%).  

 

Po czwarte, w kilku przypadkach nast�pił znacz�cy spadek zainteresowania 

szkoleniem. I tak, w zakresie kursów dla kierowników wtz (w problematyce 

zarz�dzanie zespołami ludzkimi, działalno�ci i finansowaniu wtz, dokumentacji 

wtz, kontroli, dofinansowania wtz, szkolenia z systemu jako�ci, zamówie� 
publicznych, prawa pracy, ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych) spadek zainteresowania wynosi a� 35,8% (spadek z 

55,2% wtz do 19,4%), w zakresie pozyskiwania �rodków unijnych 

(przygotowanie wniosków EFS, fundusze strukturalne, pomoc unijna, i inne), 

spadek o 22,5%, z zakresu szkolenia ksi�gowo�ci, rachunkowo�ci, kontroli 

finansów (zasady rozlicze�, bilanse, ZUS, nowy Płatnik, kapitał pocz�tkowy i 

wszystkie pochodne tych zagadnie�) – spadek o 17,9%, funkcjonowanie i 

działalno�� wtz - zagadnienia rozwoju na przyszło��, perspektywy, nowe 

propozycje – spadek o 12,3%.  

 

Po pi�te, nast�pił spadek zainteresowania kursami i szkoleniami z zakresu pracy 

pedagogicznej i psychologicznej z osobami ze schorzeniami umysłowymi lub 

psychicznymi o 14,4% (z 49,5% do 35,1%). Tego typu szkoleniami 

zainteresowało si� w 2005 roku 170 wtz (w 2003 roku 270).  
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ROZDZIAŁ VII.  
SYTUACJA EKONOMICZNA WARSZTATÓW TERAPII 
ZAJ�CIOWEJ 

 
Zagadnienie finansowania swojej działalno�ci stanowi dla warsztatów terapii 

zaj�ciowej fundamentaln� spraw�. Okre�la ona ich codzienn� kondycj� i 

zapewnia im pewne i bezpieczne funkcjonowanie, pozwalaj�ce na 

koncentrowanie si� na rehabilitacji uczestników.  

 

Gwarancj� tego stanu rzeczy dla wtz jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Jej art. 10b. ust.2 stanowi, �e „Koszty utworzenia, 

działalno�ci i wynikaj�ce ze zwi�kszenia liczby uczestników warsztatu s� 
współfinansowane ze �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (...), ze �rodków samorz�du terytorialnego lub z innych 

�ródeł (...)”. Natomiast art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy wskazuje na powiat jako 

jednostk�, której zadaniem jest dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zaj�ciowej. �rodki na ten cel samorz�dy powiatowe 

otrzymuj� – w wysoko�ci okre�lonej przez ustaw� - z Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw(Dz.U. z dnia 23 stycznia 3003 r.) okre�liła, �e 

„maksymalne dofinansowanie ze �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych kosztów działalno�ci, w tym wynikaj�cych ze 

zwi�kszonej liczby uczestników warsztatów terapii zaj�ciowej, wynosi: 

a) w 2005 r. – 90 % tych kosztów, 

b) w 2006 r. – 85 % tych kosztów, 

c) w 2007 r. – 75 % tych kosztów, 

d) w 2008 r. i latach nast�pnych – 70 % tych kosztów.” 

 

Ta nowelizacja wprowadziła wyra	ny mechanizm, skłaniaj�cy do 

współfinansowania warsztatów przez inne zainteresowane wtz-ami podmioty, w 

tym szczególnie przez lokalne samorz�dy.   

 

Sytuacj� warsztatów terapii zaj�ciowej zdecydowanie komplikuje fakt, ze nie 

mog� one, z mocy ustawy, prowadzi� działalno�ci o charakterze zarobkowym. 

Mog� natomiast jedynie sprzedawa� wyprodukowane przez uczestników 

produkty na kiermaszach czy aukcjach, ale bez prawa wprowadzania ich do 

obrotu towarowego. Ewentualny dochód ze sprzeda�y produktów i usług 

wytworzonych przez uczestników warsztatu, w ramach realizowanego programu 
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terapii zaj�ciowej, mo�e by� przeznaczany na pokrycie wydatków zwi�zanych 

ze zbiorowym udziałem w akcjach i imprezach organizowanych na rzecz 

uczestników.  

 

 

1. �ródła finansowania działalno�ci warsztatów 

Według sprawozda� z realizacji planu finansowego PFRON, powiaty 

wykorzystały w 2003 r. w ramach puli �rodków PFRON przekazanych według 

algorytmu na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zaj�ciowej 

kwot� 197.804.358 zł. Przy 16.003 uczestnikach dało to kwot� 12.360,45 zł na 

jednego uczestnika rocznie. 

Natomiast �rodki PFRON na działalno�� wtz-ów w roku 2005 wynosiły 

253.825.659 zł, co daje przy liczbie 19.797 uczestnikach kwot� 12.821,42 zł na 

jednego uczestnika rocznie. 

 

Powy�sze dane podano jedynie dla porównania z danymi uzyskanymi z badania, 

które to b�d� przyjmowane do dalszych analiz. 

 

Dane dotycz�ce 	ródeł finansowania i ich struktury, uzyskane z badania, 

przedstawia poni�sza tabela.  
 

Tabela 62. �ródła finansowania warsztatów terapii zaj�ciowej w latach 2003 - 

2005 

Wysoko�
 kwot z ró�nych �ródeł w zł �ródła finansowania wtz 

2003*) 2005**) 

�rodki z PFRON zgodnie z algorytmem, 
przekazane przez starost	 

191 593 406,27 248 572 900,0 

�rodki własne samorz�du powiatowego (poza 
�rodkami z PFRON) 

1 136 673,13 1 516 300,0 

Z innych �ródeł, w tym:  2 793 110,91 3 935 500,0 

a.  jednostki prowadz�cej warsztat 521 482,45 1 220 600,0 

b.  od prywatnych sponsorów 877 750,22 727 800,0 

c.  ze sprzeda�y wyrobów wyprodukowanych 
 przez uczestników warsztatu 

1 028 038,22 1 560 100,0 

d.  z dobrowolnych wpłat rodziców/opiekunów 
 uczestników 

365 840,02 381,200,0 

Brak danych  - 45 900,0 

Inne 2 458 878,95 2 940 200,0 

Suma: 197 982 069,26 256.964.900,0 
*) w 2003 r. brak danych z 6 wtz 

**) w 2005 r. z brak danych z 23 wtz 
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Warsztaty terapii zaj�ciowej wykazały w badaniu z 2003 roku, �e �rodki z 

PFRON wyniosły w 2003 roku 191.593.406,3 zł. Warto�� ta dla roku 2005 

wynosiła (na podstawie danych z badania) ju� 248 572 900,0 zł. Nast�pił istotny 

wzrost dofinansowania, który na przestrzeni 2 lat wynosił 56.979.494 zł (o 

29,7%). Je�eli t� dynamik� warto�ciow� porównamy z dynamik� przyrostu 

liczby wtz w latach 2005/2003, która wynosi 19,9% to okazuje si�, �e jest ona 

znacznie wy�sza. Wyniki badania nie daj� jednoznacznej odpowiedzi o 

przyczyn� tej ró�nicy. Pewn� hipotez� jest to, �e obok wzrostu liczby wtz 

nast�piło zjawisko wzrostu liczby uczestników w ju� działaj�cych warsztatach. 

Ich wykazanie na koniec roku przez warsztaty spowodowało przekazanie dla 

nich stosownego dofinansowania.  

 

Komentuj�c powy�sze dane nale�y pami�ta�, �e tak wyliczony – finansowy - 

aspekt działalno�ci wtz jest obarczony pewnym bł�dem, który wynika z braku 

danych w 2003 roku dla 6 wtz, a dla 2005 r. a� 23 wtz. Braki te w pewnym 

stopniu ograniczaj� warto�� powy�szych danych, bowiem dla tej płaszczyzny 

analiz finansowych nie pozwala to na bezpieczne i wiarygodne operowanie 

warto�ciami w liczbach bezwzgl�dnych.  

 

Niezale�nie od tych ogranicze� celowe wydaj� si� jednak pewne przeliczenia 

powy�szych danych. I tak, je�eli te wielko�ci podzielimy przez liczby 

uczestników w obu badanych okresach, to uzyskujemy wska	nik finansowania 

jednego uczestnika wtz dla obu badanych okresów.  

 

A wi�c, 191.593.406,3 zł podzielone przez 15.967 uczestników daje kwot� 
11.999 zł rocznie na jednego uczestnika w warsztacie. Wielko�� ta podzielona 

przez 12 miesi�cy dawała w 2003 roku 999,91 zł miesi�cznego dofinansowania 

ze �rodków PFRON na jednego uczestnika.  

Warto�� ta dla badania z 2005 roku wynosi 1.046,33 zł.  

 

Nale�y pami�ta�, �e wielko�ci te obarczone s� pewnym marginesem 

niedoszacowania, bowiem w rzeczywisto�ci obie kwoty nale�y powi�kszy� o 

warto�ci liczbowe wynikaj�ce z braku danych w sprawach finansowych dla 6 

wtz w 2003 roku i 23 wtz dla danych z 2005 roku. Ponadto, powy�sze 

wyliczenia b�d� miały inn� warto�� ani�eli te, które prezentowane s� w 

oficjalnych sprawozdaniach finansowych PFRON.  

 
Dla ułatwienia i przejrzysto�ci analizy celowe jest, aby powy�sze dane w 

liczbach bezwzgl�dnych, pokazane zostały w uj�ciu procentowym. Wyniki te 

pokazuje poni�sza tabela.  
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Tabela 63. Struktura 	ródeł finansowania wtz w latach 2000 - 2005 
Wysoko�
 kwot w latach z ró�nych �ródeł w procentach �ródła finansowania wtz 

2000 2001 2002 2003*) 2005**) 
�rodki z PFRON zgodnie z algory-
tmem, przekazane przez starost	 

98,3 98,0 98,3 96,8 96,7 

�rodki własne samorz�du powiato-
wego (poza �rodkami z PFRON) 

0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 

Z innych �ródeł, w tym:  1,0 1,3 1,2 1,4 1,5 
- Jednostki prowadz�cej warsztat 12,2 20,9 16,4 18,7 31,0 

- Od prywatnych sponsorów 35,6 31,1 30,6 31,4 18,5 

- Ze sprzeda�y wyrobów wypro-

dukowanych przez uczestników 

warsztatu 

39,0 34,0 37,3 36,8 39,6 

- Z dobrowolnych wpłat 

rodziców/opiekunów uczestników 

13,3 14,0 15,6 13,1 9,7 

- Brak danych - - - - 1,2 

Inne 0,6 0,6 0,4 1,2 - 
Razem: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*) w 2003 r. brak danych z 6 wtz 

**) w 2005 r. z brak danych z 23 wtz 

 

Skal� obci��enia poszczególnych płatników (darczy�ców) na wtz graficznie 

obrazuje poni�szy diagram dla 2003 roku. Dla warto�ci z 2005 roku jest on 

prawie identyczny.  

 

Diagram 21 

	ródła finansowania warsztatów terapii 

zaj�ciowej w [%]

96,8

2,6
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Samorz�dy

Inne podmioty

 
 

Nale�y stwierdzi�, �e podstawowe uwagi i sformułowania dotycz�ce zagadnie� 
ekonomicznych wtz, a odnosz�ce si� do danych z 2003 roku zachowuj� 
kierunkow� warto�� tak�e dla danych z 2005 roku. Na podstawie  tych danych 

mo�na sformułowa� kilka uwag.  
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Po pierwsze analiza struktury finansowania działalno�ci warsztatów terapii 

zaj�ciowej nie uległa istotnym zmianom po dwóch latach.  

 

Po drugie, dominuj�c� instytucj� wpółfinansujac� wtz – w ponad 96% - jest 

Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skala tego 

finansowania nie zmienia si� w zasadzie od czterech lat, cho� obni�yło si� ono 

w 2003 roku w stosunku do 2002 roku o 1,5%, a w 2005 r. w stosunku do 2003 

r. o symboliczne 0,1%. Temu spadkowi towarzyszy jednak wzrost przekazanych 

�rodków finansowych w 2005 r. w liczbach bezwzgl�dnych o 56.979.494 zł. 

 

Po trzecie, samorz�dy terytorialne partycypuj� w wsółfinasowaniu wtz w 

niewielkim stopniu – w latach 2000 - 2002 w wysoko�ci 0,1%, a w latach 2003 i 

2005, w wysoko�ci po 0,6 %. W tych ostatnich latach jest to wzrost w liczbach 

bezwzgl�dnych o 379.627 zł.  

 

Po czwarte, organizatorów wtz w finansowanie ich działalno�ci jest minimalny 

– ok. 0,4 – 0,5% ogólnej sumy kosztów działalno�ci. Pami�ta� jednak nale�y, �e 

organizacje te udzielaj� warsztatom cz�sto znacz�cej pomocy w innej formie, 

np. rzeczowej oraz pracy wolontariuszy. W wi�kszo�ci s� to organizacje 

pozarz�dowe działaj�ce non-profit. Ich funkcjonowanie opiera si� na 

pozyskiwaniu �rodków na prowadzenie działalno�ci przede wszystkim od 

instytucji pa�stwowych, a tak�e od sponsorów.  

 

Po pi�te, w�ród innych 	ródeł finansowania warsztatów, zwraca uwag� stała, 

wysoka pozycja tzw. samofinansowania si� wtz, polegaj�ca ze sprzeda�y 

wyrobów wyprodukowanych przez uczestników warsztatu. W 2005 roku 

wyniosła ona 1 560 100,0 zł.  

 

Po szóste, rodzice lub opiekunowie uczestników dokonuj� systematycznie 

dobrowolnych wpłat na rzecz warsztatów. Podobna sytuacja jest z prywatnymi 

sponsorami. Warto�� tych wpłat wyniosła w 2005 roku 727 800,0 zł.  
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2. Struktura kosztów działalno�ci wtz 

Analiza działalno�ci warsztatów terapii zaj�ciowej w kontek�cie problematyki 

kosztów jest bardzo istotna, szczególnie dla podmiotów, które je współfinansuj�.  
Pełny rozkład kosztów przedstawia poni�sza tabela.  

 

Tabela 64. Koszty działalno�ci wtz  

Kwoty kosztów w poszczególnych latach w zł Lp. Rodzaj kosztów 
2000 2001 2002 2003 2005 

Liczba wtz wzi�ta do oblicze� 
w latach 

354 390 437 495*) 579**) 

1. Wynagrodzenia 

pracowników 

74 484 239,43 85 099 243,51 95 057 362,12 102 836 272,10 136 890 000,0 

2. Składki na ubezpieczenie 

społeczne, Fundusz 

Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych 

�wiadcze� 
Pracowniczych, odpisy 

na Zakładowy Fundusz 

�wiadcze� Socjalnych 

17 034 082,09 20 114 842,27 22 304 218,26 24 218 352,15 31 289,800,0 

3. Materiały, energia, usługi 

materialne i 

niematerialne 

15 606 303,52 16 884 178,04 18 606 928,26 22 926 028,57 28 528 800,0 

4. Dowóz uczestników 2 929 714,60 3 520 947,69 4 690 208,31 5 300 683,25 9 005 900,0 

5. Eksploatacja �rodków 

transportu (samochodów) 

4 809 208,67 4 887 380,25 5 096 255,41 5 396 679,99 6 628 500,0 

6. Szkolenia pracowników 620 724,74 624 906,47 734 302,67 670 955,95 915 400,0 

7. Ubezpieczenie 

uczestników 

328 002,00 364 761,58 381 535,09 421 271,74 640 200,0 

8. Kieszonkowe, w ramach 

tzw. treningu 

ekonomicznego 

12 443 488,62 13 523 870,71 14 430 042,20 13 241 265,18 14 126 400,0 

9. Ubezpieczenia mienia 

warsztatu 

367 620,94 396 323,92 505 373,79 563 746,01 860 300,0 

10. Wycieczki organizowane 

dla uczestników  

2 096 108,69 1 963 874,66 2 315 222,90 2 370 211,63 3 919 200,0 

11. Materiały do terapii w 

pracowniach 

7 608 304,87 7 351 333,50 8 023 447,76 9 373 982,76 12 616 300,0 

12. Koszty zwi�zane z 

wymian� zu�ytego 

sprz�tu lub koszty 

dodatkowego 

wyposa�enia (do 3%) 

1 811 766,42 1 648 203,20 2 301 064,27 4 374 708,03 4 777 600,0 

13. Inne koszty  2 903 978,90 2 864 567,44 2 866 957,67 4 706 198,62 5 413 600,0 

Ogółem: 143 045 543,5 159 246 434,24 177 314 920,71 196 402 358,98 255 612 000,0 

*) brak danych z 12 wtz 

**) brak danych z 21 wtz 

 

Analiza kosztów działania wtz, pokazuje, �e koszty te w przeliczeniu na jeden 

wtz kształtowały si� w poszczególnych latach nast�puj�co: 
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• rok 2000 – 406.077,81 zł, 

• rok 2001 – 410.320,06 zł, 

• rok 2002 – 407.752,39 zł, 

• rok 2003 – 398.771,40 zł, 

• rok 2005 – 429.414,47 zł, 
 

Zestawienie powy�sze pokazuje systematyczne obni�anie si� przeci�tnych 

kosztów działalno�ci wtz-ów w latach 2001 – 2003, oraz na wzrost tych kosztów 

w 2005 r. 
 

We wszystkich analizowanych latach wpływy finansowe ze wszystkich 	ródeł 

ł�cznie były nieco wy�sze ani�eli wydatki. Pokazuje to poni�sza tabela. 
 

Tabela 65. Zestawienie globalnych wpływów i wydatków w wtz-ach w latach 

2000-2005 

Lp. Lata Wpływy Wydatki 

1. 2000 144 399 975,98 143 045 543,49 

2. 2001 161 795 863,41 159 246 434,24 

3. 2002 179 022 937,74 177 314 920,71 

4. 2003 197 982 069,26 196 402 358,98 

5. 2005 256 964 900,00 255 612 000,00 

 

 

3. Rodzaje kosztów w działalno�ci warsztatów terapii zaj	ciowej  

Koszty działalno�ci wtz mo�na analizowa� tak�e w podziale na kilka grup. 
 

Tabela 66. Rodzaje kosztów działalno�ci wtz  

% Lp. Rodzaje kosztów 
2003 2005 

1. Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia etatowych pracowników, 

i ich pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Gwarantowanych �wiadcze� Pracowniczych, 

odpisy na Zakładowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych) 

64,7 65,8 

2. Koszty dodatkowe zwi�zane z prowadzeniem terapii zaj�ciowej 

(ubezpieczenie uczestników, dowóz uczestników, kieszonkowe w 

ramach tzw. treningu ekonomicznego, wycieczki organizowane 

dla uczestników, materiały do terapii w pracowniach) 

15,6 15,8 

3. Koszty zwi�zane z utrzymaniem i eksploatacj� warsztatu 

(eksploatacja �rodków transportu, koszty zwi�zane z wymian� 
zu�ytego sprz�tu lub koszty dodatkowego wyposa�enia (do 3%), 

materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, 

ubezpieczenia mienia warsztatu) 

16,9 15,9 

4. Koszty szkolenia pracowników 0,3 0,4 

5. Inne koszty 2,4 2,1 

Razem: 100,0 100,0 
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Struktura kosztów w uj�ciu rodzajowym w zasadzie nie uległa istotnym 

zmianom w okresie lat 2003 – 2005.  

Powy�sze rodzaje kosztów graficznie przedstawia poni�szy diagram.  

 

Diagram 22 

Koszty rodzajowe działalno�ci wtz w 2005 roku
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15,8%

 
 

Układ rodzajowy kosztów pokazuje, �e w 2005 roku w wtz zdecydowanie 

dominuj� koszty osobowe i ich pochodne – wynosz� one a� 65,8% cało�ci 

kosztów warsztatów terapii zaj�ciowej.  
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USTALENIA I WNIOSKI 

 

1. Analiza wyników z bada� z 2003 i 2005 roku wskazuje, �e wzrosła 

aktywno�ci powiatów oraz cz��ci organizacji pozarz�dowych w tworzeniu 

warsztatów terapii zaj�ciowej. Podj�ły one wzmo�one prace zwi�zane z 

zakładaniem nowych wtz. 

 

2. Ro�nie dynamicznie liczba uczestników w warsztatach terapii zaj�ciowej. 

 

3. Obserwuje si� systematyczny wzrost �redniej liczby uczestników w jednym 

wtz. Na przełomie lat 2000-2003 wzrost ten wynosił 6,8%, a w 

analizowanym okresie lat 2000 – 2005 ju� 9,2%. W nowo powoływanych 

wtz, a tak�e w ju� funkcjonuj�cych, nast�puje proces „dog�szczania” 

uczestników. 

 

4. Utworzenie 101 nowych wtz w latach 2003 – 2005 zmieniło dotychczasow� 
struktur� rozmieszczenia wtz w Polsce. Je�eli powstawały nowe wtz, to 

przede wszystkim na wsiach oraz miastach poni�ej 20 tys. mieszka�ców. W 

tych dwóch typach miejscowo�ci działało w 2003 roku 43% wtz, a w 2005 

r. ju� 47,5%. Oznacza to, �e prawie co drugi wtz działa na wsi lub w małym 

o�rodku miejskim. 

 

5. Brak wtz wyst�puje w 12,7% powiatach. 

 

6. W trzech województwach o najwi�kszym zag�szczeniu wtz funkcjonowało 

ich w 2005 roku a� 31,9% (w 2003 r. - 32,3%), a w trzech o najmniejszym 

zag�szczeniu jedynie 8,4% (w 2003 r. - 7,8%). Wskazuje to na 

utrzymywanie si� nadal du�ej dysproporcji w terytorialnym rozmieszczeniu 

działaj�cych wtz. 

 

7. Badania z 2003 i 2005 roku wykazały, �e szczególnie mał� liczb� 
warsztatów utworzyły zakłady pracy chronionej. Na ogóln� liczb� ok. 2.862 

zpch
8
 w Polsce tylko 1,9% zpch utworzyło wtz. W 2005 roku nie było ju� 

ani jednego warsztatu terapii zaj�ciowej, prowadzonego przez pracodawc� 
otwartego rynku pracy.  

 

8. W latach 2003 – 2005 nast�pił spadek liczby lokali b�d�cych własno�ci� 
jednostki prowadz�cej wtz – z 29,0% do 25,3%. Spadł te� odsetek wtz, 

które swój byt opieraj� na lokalach z najmu i u�ytkowania wieczystego. 

 

                                                 
8
 Stan na 31.XII.2003 r. 
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9. Dane uzyskane z bada� pokazuj�, �e nast�pił istotny spadek liczby 

u�ytkowanych pomieszcze� wtz –o 431, pomimo �e w latach 2003 – 2005 

wzrosła liczna wtz o 101, a liczba uczestników o 3.616. Zjawisko to 

spowodowało istotne zmniejszenie �redniej liczby pomieszcze� na 1 wtz z 

15,6 do 11,3. Dotyczy to pomieszcze� u�ytkowych, jak i pomieszcze� 
przeznaczonych na pracownie. 

 

10. W badanym okresie wyst�piła tendencja obni�ania si� metra�u powierzchni 

u�ytkowanych w warsztatach. Wyst�piło obni�enie si� wska	nika ł�cznej 

powierzchni pomieszcze� przeznaczonych na pracownie w m
2
 w przeliczeniu 

na 1 uczestnika wtz z 5,5 m
2 

w 2003 roku do 4,9 m
2
 w 2005, a wi�c o 0,6 

m
2
. 

 

11. Według uzyskanych danych z badania z 2005 roku, skontrolowanych 

zostało 67,7% warsztatów. A wi�c, co trzeci wtz (32,2%) nie był 

kontrolowany. Oznacza to, �e du�y odsetek wtz pozostaje bez nadzoru 

administracyjnego, prawnego i merytorycznego, w tym całego procesu 

rekrutacji i rehabilitacji.  

 

12. Uzyskane dane dotycz�ce cz�sto�ci kontroli poszczególnych płaszczyzn 

działalno�ci warsztatów wskazuj�, �e najwi�ksze zainteresowanie 

kontrolerów z powiatów dotyczyło aspektów administracyjnych. Znacznie 

cz��ciej przedmiotem ogl�du kontroluj�cych były formalne zagadnienia, 

ró�ne fakty, dokumenty oraz stosowanie przepisów prawnych ani�eli tzw. 

mi�kkie zagadnienia, w tym szczególnie rehabilitacja pedagogiczna. Ta 

ostatnia była przedmiotem kontroli tylko w 52,7% warsztatów.  

 

13. W 2005 r. w 84,0 % wtz istniała kolejka kandydatów oczekuj�cych na 

wolne miejsce w wtz (w 2003 r. tak�e 84,8%). Oznacza to, �e kolejka do 

warsztatów terapii zaj�ciowej staje si� zjawiskiem powszechnym. Ł�czna 

liczba osób niepełnosprawnych oczekuj�cych na miejsce w warsztatach 

terapii zaj�ciowej w 2005 roku wynosiła 3.232 (w 2003 r.- 3.177).  

 

14. W 2005 roku 185 wtz (31,2%) przyjmowało do wtz na ogół tylko takich 

uczestników, którzy maj� podobny rodzaj schorzenia, jak cała grupa 

uczestników danego warsztatu, a 119 wtz (20,1%), tak post�powało 

czasami. A wi�c, proces specjalizacji (profilowania) wtz dotyczył co 

drugiego warsztatu (51,3%). Dla roku 2003 wska	niki te były bardzo 

zbli�one, ale nieco ni�sze i wynosiły 47,8%.  

 

15. Na podstawie danych z obu bada� obserwujemy zjawisko polegaj�ce na 

profilowaniu wtz w specjalistyczne jednostki oparte na jednorodnym (lub 

podobnym rodzajowo) schorzeniu uczestników.  
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16. Nie istnieje ustawowe, ani inne, ograniczenie terytorialnego naboru 

uczestników wtz. Sytuacja ta powoduje, �e w 2005 roku niewiele ponad 

połowa uczestników warsztatów (55,6%) pochodzi z miejscowo�ci, w której 

znajduje si� warsztat (warto�� ta dla badania z 2003 wynosiła 58,1%). 

Reszta uczestników dowo�ona jest z innych, a nieraz z odległych 

miejscowo�ci.  

 

17. Pod koniec 2003 roku pracy poszukiwali uczestnicy z 462 warsztatów, a w 

2005 z 347. Jednocze�nie w 2005 roku było 1.616 uczestników 

poszukuj�cych zatrudnienia (w 2003 - 922), a wi�c nast�pił wzrost takich 

uczestników o 75,3%. 

 

18. Pomoc w znalezieniu pracy dla uczestników warsztatów w 2003 roku 

deklarowało 54,8% kadry wtz, w 2005 roku ju� prawie 70%. 

 

19. W 2005 roku a� 73,0% wtz o�wiadczyło, �e nigdy nie udzieliło pomocy 

uczestnikom w adaptacji w pierwszym okresie po podj�ciu przez nich 

zatrudnienia, a 16,4% wtz stwierdziło, �e czasami tak� pomoc udzieliło 

(dane te dla 2003 r. wynosz� odpowiednio 69,5% i 14,0%). 

 

20. Wyliczony wska�nik obci��enia uczestnikami na jedn� pracowni� w 

warsztatach terapii zaj�ciowej wynosi �rednio w 2005 r. – 5,1 (w 2003 - 

4,8). 

 

21. Analiza danych z badania z 2005 roku wskazuje, �e w wtz przede 

wszystkim prowadzone s� pracownie przygotowuj�ce uczestników do 

elementarnej aktywno�ci �yciowej, czyli pracownie gospodarstwa 

domowego. Takie pracownie s� ju� prowadzone w 93,1% wtz. Równie 

cz�sto zakładane s� pracownie plastyczne oraz stolarstwa - wykazane 

zostały odpowiednio w 83,9% i 66,7% wtz-ach (dane dla badania z 2005 

roku). 

  

22. Ró�norodno�� i dowolno�� w praktykowaniu form i metod terapii wskazuje 

na pomysłowo�� oraz otwarto�� kadry warsztatów terapii zaj�ciowej na 

wprowadzanie nowo�ci i ich adaptacji do oddziaływania pedagogicznego i 

psychologicznego na uczestników warsztatów. 

 

23. W�ród ró�norakich form terapii prowadzonych przez warsztaty wyra	nie 

preferowane s� dwie: terapia ruchem i zaj�cia sportowe oraz �wiczenia 

ogólno-usprawniaj�ce. Prowadzenie tych form wykazało w 2005 r. 

odpowiednio 95,7% oraz 92,7% warsztatów. Skala ich prowadzenia 



 131

oznacza, �e formy te stały si� w praktyce podstawowymi standardami 

terapeutycznymi w wtz. 

 

24. W ponad połowie warsztatów prowadzona jest forma terapii z rehabilitacji 

zawodowej, polegaj�ca na przygotowywaniu uczestników do podj�cia pracy 

zarobkowej. 

 

25. W okresie lat 2003 – 2005 wzrósł o 2,1% odsetek wtz, które wprowadziły 

treningi w zakresie edukacji seksualnej uczestników – wzrost z 72,5% do 

74,6%. 

 

26. Badania wykazały, ze wtz powszechnie wprowadziły treningi w zakresie 

umiej�tno�ci komunikacji społecznej. Prowadziło je w 2005 roku a� 97,5% 

wtz-ów (w 2003 r. 97,8%). A wi�c, treningi w tym zakresie wprowadziły w 

zasadzie wszystkie warsztaty. 

 

27. We współpracy wtz z rodzicami lub opiekunami uczestników dominowały 

takie formy, które dotycz� sfery informacyjnej. Najwy�sze odsetki tej 

współpracy w badaniu z 2005 r. wykazały wtz w zakresie indywidualnych 

informacji o uczestniku (o akceptacji pobytu w wtz, o skali zaanga�owania, 

o zachowywaniu, motywacji, agresji itp.). T� form� współpracy na poziomie 

„na ogół” wykazało a� 96,5% wtz (w 2003 roku 94,6%), przekazywanie 

informacji o post�pie rehabilitacji społecznej lub zawodowej - 89,7% wtz 

(w 2003 roku 88,0%) oraz przekazywanie informacji o stanie zdrowia 

uczestnika – 84,2% wtz (w 2003 roku 85,2%). 

 

28. W 2005 roku a� 71,2% warsztatów zatrudniało psychologa, z tym, �e 

prawie wszystkie (ok. 99%) na pół etatu. Wyniki z badania z 2003 roku 

wskazywały w tej sprawie na podobne proporcje. 

 

29. Na podstawie dwóch badanych okresów mo�na stwierdzi�, �e w 

warsztatach terapii zaj�ciowej przybyło 1.360 nowych pracowników. Jest to 

rezultat – przede wszystkim - utworzenia 101 nowych warsztatów. Analizy 

wykazuj�, �e w 2003 roku �rednia liczba kadry na jeden wtz wynosiła 13,3 

a w 2005 roku 13,4.  

 

 

30. Badanie z 2005 roku wykazało, �e prawie połowa kadry wtz (48,9%) 

posiada ju� wy�sze wykształcenie (w 2003 roku - 45,2%). Nowo 

zatrudnieni pracownicy wtz legitymowali si� w 66,7% wykształceniem 

wy�szym.  
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31. Prawie wszystkie wtz - a� 99% - podało, �e ich pracownicy powinni 

doskonali� swoje umiej�tno�ci zawodowe.  

 

32. Kierownictwo wtz sugeruje, aby wi�kszo�� form doskonalenia zawodowego 

zatrudnionych pracowników warsztatów odbywała si� na specjalistycznych 

kursach ukierunkowanych na tematyk� wtz. Prawie 20% odpowiedzi 

wskazywało, �e wła�ciw� form� doskonalenia zawodowego pracowników 

warsztatów terapii zaj�ciowej jest szkolenie w specjalistycznym 

ogólnopolskim o�rodku metodycznym. 19,1% propozycji wtz sugerowało, 

aby doskonalenie zawodowe pracowników wtz odbywa� w ramach nauki w 

szkołach wy�szych, o profilu zwi�zanym z tematyk� warsztatów terapii 

zaj�ciowej.  

 

33.  W 2005 r. wyst�pił spadek zainteresowania kursami i szkoleniami z 

zakresu pracy pedagogicznej i psychologicznej z osobami ze schorzeniami 

umysłowymi lub psychicznymi (z 49,5% w 2003 r. do 35,1% w 2005).  

 

34. Analizy danych dotycz�cych struktury finansowania warsztatów terapii 

zaj�ciowej pokazuj�, �e nie uległa ona istotnym zmianom po dwóch latach 

działalno�ci wtz. (wi�cej s.160) 

  

35. Wyniki badania pokazuj�, �e samorz�dy terytorialne partycypowały we 

wspófinansowaniu wtz w latach 2000 - 2002 w wysoko�ci 0,1%, a w latach 

2003 i 2005, w wysoko�ci po 0,6 %.  

 


