
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 2 listopada 2018 roku 

 

w sprawie: powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów 

wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Pobiedziskach. 

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 

roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Zespół dokonujący oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach, działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie w Pobiedziskach w składzie: 

 

1) Elżbieta Bijaczewsko - przewodnicząca Zespołu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Poznaniu; 

2) Elżbieta Tonder - Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych; 

3) Karolina Szymaniak - Kaczyńska - psycholog; 

4) Anna Pawlak - specjalista ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Poznaniu; 

5) Romuald Najdek - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego; 

6) Bogdan Maćkowiak - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem wykonania czynności           

wskazanych w § 1. 
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UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 99/2018 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 2 listopada 2018 roku 

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat może wystąpić do centrum 

pomocy właściwego ze względu na siedzibę warsztatu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu 

kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od 

dnia akceptacji przez powiat kosztów utworzenia warsztatu. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie w Pobiedziskach, 

ul. Mieszka I nr 5 złożyło kompletny wniosek w dniu 29.10.2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

kosztów wynikających ze zwiększenia o 5 osób liczby 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach. 

Na mocy § 4 ww. rozporządzenia wniosek jednostki zamierzającej zwiększyć liczbę uczestników 

warsztatu podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespół utworzony przez starostę w 

centrum pomocy, w którego skład wchodzą: 

1) kierownik centrum pomocy lub wyznaczony przez niego pracownik, jako przewodniczący 

zespołu; 

2) psycholog; 

3) osoba posiadająca uprawnienia budowlane; 

4) inni specjaliści, w zależności od potrzeb; 

5) nie więcej niż dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie powiatu. 

Zespół dokonuje oceny wniosku w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez PCPR kompletnego wniosku, 

biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) ważność posiadanych przez kandydatów na uczestników warsztatu orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej; 

2) adekwatność profilu terapii zajęciowej oferowanej przez warsztat do rodzaju 

niepełnosprawności tych kandydatów; 

3) możliwość zapewnienia przez warsztat warunków lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i 

kadrowych umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 

 

 


