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Gorzów Wlkp., dnia 08 kwietnia 2015 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI  

problemowej przeprowadzonej w Centrum Aktywnej Rehabilitacji  

Ruchowej Dzieci „3 Korony” Marczak, Fok Sp. j.  

Garbicz 37, 66-235 Torzym 

w terminie od 18-20 marca 2015 r. 

 

 Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 3 oraz § 19 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694) zespół kontrolny w składzie: 

Marta Zatylna – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 65-1/15 z dnia 11.03.2015 r. – 

przewodnicząca zespołu 

Anna Bilińska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 65-2/15 z dnia 11.03.2015 r.  

(Dowód nr 1 i 2) 

w terminie od 18-20 marca 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora 

turnusów rehabilitacyjnych Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci „3 Korony” 

Marczak, Fok Sp. j. w Garbiczu, wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 

ze zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).  

Zakres i przedmiot kontroli obejmował spełnienie warunków określonych  

dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,  

w szczególności stwierdzenie czy organizator realizuje turnusy przy współudziale środków 

PFRON, stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu  

z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, 

biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji  

albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów 

rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z art. 10c ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 

ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

(Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694). 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Analizie poddano zagadnienia w ww. zakresie w okresie od dnia uzyskania wpisu  

do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, tj. od 27.02.2014 r.  

do 20.03.2015 r. Badanie dokumentów odbyło się w siedzibie organizatora w Garbiczu 37  

w dniu 18.03.2015 r. 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

p. Katarzyny Jankowiak z dnia 09.03.2015 r., znak: PS-III.9521.2.2015.MZat działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. 

(Dowód nr 3) 

W trakcie kontroli informacji udzielali: 

 p. Renata Fok – wspólnik spółki, dyrektor ds. administracyjnych, 

 p. (*) – zatrudniony na stanowisku księgowego od dnia 15.06.2013 r.  

na czas oznaczony do dnia 14.06.2018 r., posiadający upoważnienie wydane  

przez p. Renatę Fok do udzielania informacji i składania wyjaśnień podczas kontroli. 

(Dowód nr 4) 

 Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j. 

(NIP 4290067752, REGON 080670630) jest wpisane do Rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000393657 (informacja potwierdzona na stronie 

https://ems.ms.gov.pl/krs w dniu 17.02.2015 r.). Do reprezentowania i składania oświadczeń 

woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy ze wspólników jednoosobowo. Wspólnikami 

spółki są p. Renata Fok i p. Kamil Marczak. 

 (Dowód nr 5) 

 Organizator prowadzi działalność w miejscowości Garbicz 37, gm. Torzym,  

pow. sulęciński. Centrum użytkuje obiekt i pomieszczenia na podstawie umowy dzierżawy 

zawartej w dniu 31.08.2011 r. z właścicielem nieruchomości p. (*). Umowa została 

sporządzona na czas oznaczony, tj. do dnia 30.06.2027 r. 

(Dowód nr 6) 

 Podmiot kontrolowany jest uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, 

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. We wniosku o wpis  

do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Centrum Aktywnej Rehabilitacji 

Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j. zadeklarowało, iż zamierza w danym roku 

zorganizować 21 turnusów dla 440 osób niepełnosprawnych. Wpis do rejestru Centrum 

uzyskało dnia 27.02.2014 r. (nr OR/08/0001/14) i jest on ważny do dnia 27.02.2017 r.  

 Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j. 

uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nauki niezależnego 

funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, a także turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych z następującymi schorzeniami: z autyzmem, z chorobami 

neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,  

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, z wadami 

genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem 
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Downa, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami 

układu krążenia, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym.  

 Jednostka posiada rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 47 1090 

2835 0000 0001 1683 7824. 

 Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie turnusów (…) organizator 

przekazał Wojewodzie Lubuskiemu informację o zrealizowanych w poprzednim roku 

kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. W powyższej informacji Centrum Aktywnej 

Rehabilitacji Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j. potwierdziło, iż w 2014 r.  

nie zorganizowało żadnego turnusu z udziałem środków PFRON. 

 Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 18.03.2014 r. ustalono, że w siedzibie 

organizatora w Garbiczu 37 trwał turnus rehabilitacyjny. Zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 2 

ustawy o rehabilitacji (…) turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane wyłącznie  

w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę.  

Jednakże, jak wynika z rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, 

siedziba organizatora w nim nie figuruje.  

 Z wyjaśnień, jakie otrzymał zespół kontrolny od p. Renaty Fok wynika, że żadna 

osoba, która brała udział w turnusie nie była dofinansowana ze środków PFRON.  

Po uzyskaniu przez Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci „3 Korony” Marczak, 

Fok Sp. j. wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, organizator zwrócił 

się do właściciela ośrodka, aby ten ubiegał się o wpisanie go do rejestru ośrodków, w których 

mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających  

z dofinansowania, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże do dnia kontroli 

ośrodek w Garbiczu nie uzyskał owego wpisu, w związku z czym organizacja turnusów 

rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON jest niemożliwa. Z oświadczenia  

p. Renaty Fok wynika także, że, pomimo, iż celem działalności organizatora było 

prowadzenie w ich siedzibie 14-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci  

z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, które korzystałyby z dofinansowania ze środków 

PFRON, to jednak obecna działalność ma charakter organizowania i prowadzenia 

kompleksowych 14-dniowych pobytów z zabiegami fizjoterapeutycznymi. Z uwagi  

na komercyjny charakter świadczonych usług przez Centrum Aktywnej Rehabilitacji 

Ruchowej Dzieci „3 Korony” Marczak, Fok Sp. j., turnusy te finansowane są wyłącznie  

z własnych środków uczestników, ze środków zgromadzonych na subkontach dzieci  

w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz ze środków prywatnych 

darczyńców. Ponadto p. Renata Fok oświadczyła, iż od dnia uzyskania wpisu do rejestru 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, Centrum nie zorganizowało żadnego turnusu  

ze środków PFRON ani w swojej siedzibie w Garbiczu, ani w żadnym innym ośrodku. 

 (Dowód nr 7) 

 Na dowód swoich wyjaśnień p. Renata Fok przedłożyła dokumenty dotyczące 

trwającego w dniu kontroli turnusu i jego uczestników. Zespół kontrolny zapoznał się z: listą 

uczestników, informacją o stanie zdrowia, planem terapii, indywidualnym harmonogramem 

zajęć oraz kartami badań.  

 Na podstawie dokumentów ustalono, iż w siedzibie organizatora w Garbiczu 37 

odbywał się turnus, który rozpoczął się w dniu 15.03.2015 r. i miał trwać do dnia 28.03.2015 

r. Uczestniczyło w nim 22 dzieci, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym, wraz  
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z opiekunami. Zespół kontrolny zapoznał się z indywidualnymi teczkami uczestników. Dla 

każdego dziecka prowadzony jest szczegółowy harmonogram terapii, który przewiduje ilość, 

kolejność oraz czas prowadzonych zajęć fizjoterapeutycznych, takich jak: masaż, 

kinezyterapia, hipoterapia, terapia przestrzenna, stymulacja chodu, terapia ręki, terapia  

Spider czy zajęcia z logopedą. Uczestnicy mają również zapewnione zajęcia rekreacyjne  

i kulturalno-oświatowe. 

(Dowody nr 8 i 9) 

 Organizator udostępnił wgląd do umów cywilno-prawnych podpisanych z obecną  

na turnusie kadrą, jak również dysponował dokumentacją potwierdzającą jej kwalifikacje 

zawodowe.  Wobec powyższego zespół kontrolny potwierdził obecność na turnusie takich 

specjalistów jak: pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeuci. Ponadto niektórzy fizjoterapeuci 

posiadali dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć z hipoterapii, dogoterapii, bądź 

posiadali legitymację instruktora sportu osób niepełnosprawnych.  

 (Dowód nr 10) 

 Zespół kontrolny stwierdził, iż w zbadanej dokumentacji nie znajdowały się 

oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego, potwierdzające możliwość uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjnym, ani informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, czyli  

te dokumenty, które potwierdziłyby, iż w zorganizowanych turnusach uczestniczyły osoby 

niepełnosprawne, którym było przyznane dofinansowanie ze środków PFRON.  

 W dniu kontroli, tj. 18.03.2015 r., zespół kontrolny przeprowadził oględziny siedziby 

organizatora, w którym prowadzi swoją działalność, w obecności p. (*). Oględziny 

przeprowadzono w: kuchni, stołówce, pokoju stymulacji chodu, namiocie  

do hipoterapii, gabinecie do masażu, gabinetach terapii ręki, sali nauki samodzielnego 

funkcjonowania z niepełnosprawnością, gabinecie logopedy, fizykoterapii, terapii 

przestrzennej, sali gimnastycznej, basenie oraz w pokoju noclegowym.  

(Dowód nr 11) 

Działając w oparciu o § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 

230, poz. 1694), wojewoda ma możliwość przeprowadzenia kontroli u organizatora turnusów 

rehabilitacyjnych wpisanego do rejestru oraz na turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych 

przez tego organizatora. Przedmiotem kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest 

w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny  

ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji 

tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności  

lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. 

Analiza dokumentów przedłożonych przez organizatora oraz zebrane dowody 

wskazują jednak na to, iż organizator Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci  

„3 Korony” Marczak, Fok Sp. j., nie zorganizowało turnusów rehabilitacyjnych, w których 

uczestniczyły osoby niepełnosprawne z dofinansowaniem ze środków z PFRON.  

W związku z powyższymi ustaleniami, zespół kontrolny odstąpił od dokonania oceny 

jednostki kontrolowanej.  

 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 7. 
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Kontrolowanego poinformowano przed podpisaniem informacji o wynikach kontroli,  

o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania informacji, 

umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji o wynikach kontroli. 

 

 Informację o wynikach kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, które otrzymują: 

1. Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j. – 

organizator turnusów rehabilitacyjnych 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej :     Zespół kontrolny:  

 

 Renata Fok      Marta Zatylna 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

 

Anna Bilińska 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Garbicz, dnia 10.04.2015 r.    Gorzów Wlkp., dnia 08.04.2015 r. 

 

 

 

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.)  

 


