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1. Pytanie  

Czy w wykazie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ niezbędnych 

do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami w kategorii 

pierwszej mogę uwzględnić remont łazienki? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami Regulaminu pilotażu (...) w Rozdz. I ust. 6 pkt 6 oraz Rozdz. X ust. 2  

dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia jest możliwy, jeżeli służy do prowadzenia 

terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami funkcjonowania WTZ. Szczegółowe 

rozstrzygnięcie i analiza każdego indywidualnego przypadku będzie przeprowadzona (po 

zakwalifikowaniu WTZ do pilotażu oraz podpisaniu umowy o przystąpieniu do pilotażu) we 

współpracy ze Specjalistą ds. mechanizmów wsparcia oraz Doradcą wdrożeniowym PFRON, 

po przeprowadzeniu analizy aktualnych zasobów i potrzeb WTZ w kontekście testowania 

Standardów.   

Zgodnie z zapisami Regulaminu pilotażu (...) Rozdz. X ust. 2 i 3: 

1. Wykaz kosztów powinien zostać przygotowany w oparciu o zapisy Standardów, w tym 

Specyfikację sprzętu niezbędnego do wdrożenia standardów funkcjonowania WTZ, z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb WTZ i jego uczestników oraz uzgodniony ze 

Specjalistą ds. mechanizmów wsparcia WTZ Partnera nr 1 lub Partnera nr 2 oraz Doradcą 

Wdrożeniowym PFRON. 

2. Poszczególne pozycje kosztów (dot. towarów lub usług) ujęte w Wykazie kosztów 

wymagają przedstawienia uzasadnienia konieczności ich poniesienia w związku z 

potrzebami dotyczącymi prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami. 

Uzasadnienie musi zostać ujęte w Wykazie kosztów. 

2. Pytanie  

Proszę o doprecyzowanie, kiedy powinniśmy dołączyć do wniosku Załącznik Nr 3 – Wykaz 

kosztów? Jako załączniki do wniosku wymienione są tylko: 

- skan podpisanego wniosku o udział w Pilotażu, 

- KRS, statut, bądź inny dokument potwierdzający statut Wnioskodawcy/sposób 

reprezentacji Wnioskodawcy, 

- pełnomocnictwo. 

Odpowiedź 

Załącznik nr 3 - Wykaz kosztów nie stanowi załącznika do wniosku o udział w pilotażu 

Standardów funkcjonowania WTZ. Wykaz kosztów składany będzie odrębnie, poprzez 
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generator wniosków, po podpisaniu umowy o przystąpieniu do pilotażu oraz po 

przygotowaniu przez WTZ wykazu kosztów we współpracy ze Specjalistą ds. mechanizmów 

wsparcia WTZ (tj. specjalistą, który będzie bezpośrednio wspierał w tym zakresie dany WTZ 

wyłoniony do pilotażu) oraz Doradcą Wdrożeniowym PFRON. Zgodnie z harmonogramem 

pilotażu zawieranie umów o dofinansowanie przewidziane jest w okresie kwiecień-czerwiec 

2022 r.         

3. Pytanie  

Prosimy o wyjaśnienie, jakim zmianom w sposobie dotychczasowego funkcjonowania będzie 

podlegał WTZ wybrany do programu pilotażowego?  

Odpowiedź 

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zakres zmian jakim będzie 

podlegał dany WTZ, który zostanie wyłoniony do pilotażu, ponieważ potrzeba wprowadzenia 

zmian oraz ich zakres zależy od tego, w jaki sposób dzisiaj funkcjonuje dany WTZ. Wersja 

Standardów przewidziana do pilotażu kładzie duży nacisk na samostanowienie uczestnika, 

podkreślając znaczenie współpracy z otoczeniem i "otwarcia" aktywności WTZ na działania 

także poza samą siedzibą warsztatu. W zależności od tego, czy zaprezentowane przez zespół 

projektowy propozycje Standardów są dla Państwa nowymi formami działania czy codzienną 

praktyką, zmiany w sposobie dotychczasowego funkcjonowania WTZ będą potrzebne. Zatem 

- zgodnie z założeniami nie tylko naszego projektu, ale przede wszystkim Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych oraz Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

2021-2030 - idea samostanowienia, zwiększenie samodzielności i niezależności uczestnika, 

zwiększenie poziomu jego decyzyjności, zwiększenie umiejętności i doświadczenia włączenia 

społecznego i zawodowego, mogą wymagać organizowania nowych aktywności i działań, ale 

mogą też wpisywać się w Państwa dotychczasowe sposoby działania i wówczas nie będą 

wymagać zmian. Proces analizy dotychczasowego funkcjonowania danego WTZ oraz zakres 

niezbędnych do przeprowadzenia zmian w tym obszarze będzie bezpośrednio wspierany 

przez Doradcę Wdrożeniowego Partnera nr 1 lub Partnera nr 2.  

 

4. Pytanie  

Czy zadeklarowanych w projekcie liczba uczestników będzie realizowała jednocześnie 

obecne IPR-y oraz te zgodne z nowymi Standardami? 

 

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe, ze względu na 

indywidualną sytuację danego WTZ, w tym szczegółowe zapisy umowy zawartej 

z podmiotem prowadzącym WTZ a powiatem.  
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Jeżeli umowa zawarta z powiatem reguluje także wzory dokumentacji dotyczącej 

opracowania i realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji, to kwestia rezygnacji z ich 

stosowania (w odniesieniu do uczestników WTZ objętych pilotażem), na czas udziału danego 

WTZ w pilotażu Standardów, powinna zostać uzgodniona z powiatem. Nadmieniamy, że 

stosowanie określonych wzorów i sposobu realizacji IPR w ramach pilotażu zgodnie ze 

Standardami jest obowiązkowe dla podmiotu uczestniczącego w pilotażu. Ponadto 

informujemy, że po wyłonieniu 72 WTZ do pilotażu, do właściwych powiatów PFRON 

wystosuje pismo ze stosowną informacją oraz prośbą o optymalne wsparcie WTZ w realizacji  

pilotażu, w tym udziału kadry WTZ w szkoleniach. Zapewniamy, że zaproponowana przez 

nas w Standarach dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

funkcjonowania WTZ. 

5. Pytanie 

Czy do udziału w projekcie zostaną wybrane WTZ w drodze losowania? 

Odpowiedź 

Opis wyboru WTZ do pilotażu Standardów został opisany w rozdziale V i VI Regulaminu 

pilotażu (...) . Proces wyłaniania 72 WTZ będzie opierał się o listy rankingowe złożonych 

wniosków, wykonane w oparciu o następujące kryteria: Kryterium nr 1: Makroregion, 

Kryterium nr 2: Dostępność ŚDŚ w gminie, w której siedzibę ma WTZ; Wskaźnik: 

średnioroczny wskaźnik rotacji uczestników WTZ). W przypadku uzyskania przez określone 

WTZ-y takiego samego wskaźnika rotacji zastosowana zostanie preferencja dotycząca 

terminu złożenia wniosku o udział w pilotażu.  

6. Pytanie 

Czy osoby będące uczestnikami WTZ, a będące osobami ubezwłasnowolnionymi również 

mogą brać udział w programie? Jak to się ma do samostanowienia uczestników? 

Odpowiedź 

Uczestnicy WTZ będący osobami ubezwłasnowolnionymi również mogą brać udział 

w pilotażu Standardów. Ubezwłasnowolnienie na poziomie prawnym nie odbiera osobie 

prawa do samostanowienia w optymalnym dla tej osoby wymiarze, z poszanowaniem jej 

potencjału i posiadanych zasobów - np. prawa do podejmowania określonych wyborów 

w codziennych czynnościach, także w procesie terapii w WTZ. W zaproponowanych 

Standardach największy nacisk kładziemy właśnie na wzmacnianie samodzielności, 

niezależności i decyzyjności uczestników, poprzez diagnozę funkcjonalną i wyznaczanie, dla 

każdego uczestnika, indywidualnych celów i ścieżek rozwoju.  
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7. Pytanie 

Czy dobrze rozumiem, że w trakcie szkoleń kadry WTZ będzie nieczynny i Uczestnicy w tym 

czasie zostaną odwołani z zajęć? 

Odpowiedź 

Udział w pilotażu zakłada udział w szkoleniach minimum 70% pracowników kadry 

merytorycznej. W praktyce nie oznacza to jednak udziału 70% procent pracowników danego 

WTZ w szkoleniu w tym samym terminie. Organizacja pracy danego WTZ, który przystąpi do 

pilotażu, w tym także umożliwienie kadrze udziału w szkoleniach jest sprawą indywidualną 

i może wymagać uzgodnień z powiatowym. Naszym celem i założeniem jest, by jak 

największa liczba pracowników merytorycznych WTZ wzięła udział w pilotażu Standardów, 

dlatego po wyłonieniu 72 WTZ do pilotażu, do właściwych powiatów PFRON wystosuje 

pismo ze stosowną informacją oraz prośbą o optymalne wsparcie WTZ w realizacji pilotażu, 

w tym udziału kadry WTZ w szkoleniach. 

8. Pytanie 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o udział w pilotażu Standardów 

funkcjonowania WTZ: skan wniosku podpisany przez uprawnione osoby, skan statutu, skan 

wypisu z KRS, czy coś jeszcze ? 

Odpowiedź 

Zapisy Regulamin pilotażu (...) wyjaśniają całą procedurę naboru WTZ do pilotażu. Złożenie 

wniosku następuje przez generator wniosków. Do wniosku wypełnionego w generatorze 

należy dołączyć:  

− skan podpisanego wniosku o udział w pilotażu, 

− odpis aktualny KRS, statut bądź inny dokument potwierdzający statut prawny 

Wnioskodawcy/sposób reprezentacji Wnioskodawcy, 

− pełnomocnictwo/pełnomocnictwa, jeżeli Wniosek podpisuje osoba/osoby nie 

wymienione w KRS/statucie jako uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy 

(o ile dotyczy). 

Skan wniosku można wykonać poprzez pobranie przygotowanego w generatorze wniosku 

w wersji PDF, jego wydrukowanie i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wnioskodawcy. Podpisany dokument w formie skanu należy podłączyć do wniosku o udział 

w pilotażu w generatorze wniosków.  

 

Zespół projektowy PFRON  


