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Pan
Wiesław Żarna
Prezes Zarządu
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66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych
w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej
w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubuski
ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230,
poz. 1694) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 kwietnia 2012 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Polskim
Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
- organizator turnusów rehabilitacyjnych.
Zakres

kontroli

obejmował

stwierdzenie

prawidłowości

realizacji

turnusów

na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry
gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu oraz miejsca realizacji tych turnusów,
biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji
i schorzeń uczestników tych turnusów.
Celem kontroli problemowej było dokonanie oceny prawidłowości realizacji turnusów
rehabilitacyjnych organizowanych przez organizatora.
Z przedstawionych przez organizatora umów zleceń nr: 3/2011, 6/2011 i 7/2011 z dnia
30.06.2011 r. wynika, iż p. Edyta Palicka zobowiązała się do wykonania prac w zakresie
prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej na warsztatach dla dzieci

i młodzieży w terminie od 01.07.-14.07.2011 r., natomiast Pani Joanna Cieślak zobowiązała
się do wykonania prac jako instruktor orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się
na warsztatach dla dzieci i młodzieży w powyższym terminie. Pani Aneta Rystwej
zobowiązała się do wykonania prac w zakresie instruktor czynności dnia codziennego
na warsztatach dla dzieci i młodzieży w w/w terminie. Osoby te powinny zostać zatrudnione
do wykonania zadań na turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym dla osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, a nie jak wynika z zawartych umów
do wykonania zadań na warsztatach dla dzieci i młodzieży.
Ponadto organizator nie przedłożył dokumentów potwierdzających zatrudnienie
na turnusie rehabilitacyjnym pielęgniarki, specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej,
specjalisty do spraw rekreacji, lekarza, oraz nie przedłożył kwalifikacji zawodowych
specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej oraz specjalisty do spraw rekreacji na turnusie,
który odbył się w Ośrodku Kolonijno-Sportowo-Rehabilitacyjnym „Meduza” w Jastrzębiej
Górze przy ul. Rozewskiej 7 w w/w terminie .
W związku z powyższym stosownie do § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
przekazuję Panu niniejsze wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości:

1. przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie p. Edyty Palickiej - kierownika
turnusu, p. Joanny Cieślak - instruktora orientacji przestrzennej i samodzielnego
poruszania się, p. Anety Rystwej - instruktora czynności dnia codziennego, p. Doroty
Jasiel – pielęgniarki, p. Waldemara Kuleszy – lekarza, p. Sebastiana Błaszczyka –
specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej oraz p. Kazimiery Piwko – specjalisty ds. rekreacji
na turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się w Ośrodku Kolonijno-SportowoRehabilitacyjnym „Meduza” w Jastrzębiej Górze przy ul. Rozewskiej 7 na rzecz
organizatora, tj. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.
w terminie od 01.07. do 14.07.2011 r.;
2. przedłożyć dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych p. Sebastiana Błaszczyka –
specjalisty ds. rehabilitacji ruchowej oraz p. Kazimiery Piwko – specjalisty ds. rekreacji.
Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
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organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń informuje o ich wykonaniu lub o przyczynach ich nie wykonania.
Zgodnie z § 21 ust. 5 w/w rozporządzenia organizator może zgłosić na piśmie
umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.
Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu
kontrolowanego, drugi pozostaje w dokumentacji Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
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