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    Gorzów Wlkp., dnia 3 listopada 2016 r. 

 

PS-III.9521.2.2016.MZat 

 

 

Pan 

Michał Chromiński 

Prezes Zarządu 

Powiatowy Ośrodek  

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 

„Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. 

Przełazy 20 

66-218 Lubrza 

 

WNIOSKI I ZALECENIA 

zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

podczas kontroli problemowej 

 

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 190-1/16 z dnia 05.09.2016 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 190-2/16 z dnia 05.09.2016 r.  

 

w terminie od 13.09.2016 r. do 23.09.2016 r. przeprowadził kontrolę problemową 

u organizatora turnusów rehabilitacyjnych – Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. z siedzibą w Przełazach 20, 66-218 Lubrza. 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było stwierdzenie spełniania warunków 

określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów 

rehabilitacyjnych, 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. 

W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w informacji  

o wynikach kontroli podpisanej w dniu 24.10.2016 r. przez Pana Michała Chromińskiego, 

Prezesa Zarządu, przekazuję wnioski oraz zalecenia zmierzające do usunięcia 

nieprawidłowości. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Ocena działalności podmiotu kontrolowanego: 

 Podmiot kontrolowany jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, w których 

uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualny wpis do rejestru Nr OR/08/1/16 

ważny jest do dnia 22.10.2019 r. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 

„Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. uprawniony jest do organizowania turnusów 

rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych 

z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 

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

na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, 

z cukrzycą, z autyzmem, kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją 

narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z mukowiscydozą, z wadami postawy, 

z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, 

z zespołem Downa, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, 

ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, 

ze stwardnieniem rozsianym, ze schorzeniami układu krążenia. 

 Z przedłożonej wojewodzie informacji za rok 2015 o zorganizowanych  

turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające  

z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wynika, iż kontrolowany podmiot zorganizował 8 turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-

rekreacyjnych, w którym wzięło udział 61 osób posiadających dofinansowanie ze środków 

PFRON. W turnusach uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu 

z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3 osoby z dysfunkcją 

narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich, 4 osoby z dysfunkcją narządu 

słuchu, 6 osób z dysfunkcją narządu wzroku, 10 osób z upośledzeniem umysłowym, 5 osób 

z chorobą psychiczną, 7 osób ze schorzeniami układu krążenia oraz 15 osób ze schorzeniami 

neurologicznymi, z zaburzeniami rozwojowymi oraz inne. 

 Zespół kontrolny sprawdził czy organizator przechowuje dokumentację dotyczącą 

przebiegu 8 turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w 2015 r. oraz poddał 

je szczegółowemu badaniu, pozwalającemu ocenić prawidłowość realizacji turnusów  

na podstawie 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. 

 Wszystkie turnusy rehabilitacyjne organizowane były w Powiatowym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. Ośrodek posiadał wpis 

do rejestrów ośrodków, w których mogą być organizowane turnusy rehabilitacyjne oraz był 

uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z posiadanymi przez 

nich dysfunkcjami lub schorzeniami. 

 Wszystkie poddane kontroli turnusy trwały 14 dni, a organizator zapewnił łączny czas 

zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych powyżej 6 godzin dziennie. Oprócz 

zajęć specjalistycznych związanych z rodzajem turnusu i uwzględniających rodzaj 

niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników, organizator zapewnił także zajęcia 
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kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne, jak również badania lekarskie oraz opiekę 

pielęgniarską. 

 W celu zapewnienia prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację 

turnusu rehabilitacyjnego zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora 

dokumenty, tj.: skład kadry, dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz dokumenty 

poświadczające zatrudnienie kadry na turnusie.  

 Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił,  

iż na turnusach zorganizowanych w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

„Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. organizator zapewnił następującą kadrę: lekarza, pielęgniarkę, 

fizjoterapeutów, specjalistę ds. rekreacji oraz kierownika turnusu. Osoby stanowiące kadrę 

posiadały odpowiednie kwalifikacje. Organizator nie zapewnił natomiast opieki psychiatry 

bądź psychologa na turnusach, w których uczestniczyły osoby z chorobą psychiczną, 

pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów 

organizowanych dla dzieci lub osób upośledzonych umysłowo, a także tłumacza języka 

migowego na turnusach dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. 

 Organizator turnusów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do zabezpieczenia turnusu 

od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom 

niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie. W § 12 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie turnusów (…) określone jest szczegółowo jaką kadrę winien 

zapewnić organizator, czyli: kierownika odpowiedzialnego za przebieg danego turnusu, 

pielęgniarkę, specjalistę ds. rehabilitacji ruchowej, specjalistę ds. rekreacji, pedagoga lub inną 

osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla 

dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym, psychologa lub lekarza 

psychiatrę w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną, tłumacza 

języka migowego w przypadku turnusów dla osób z dysfunkcją narządu słuchu oraz innych 

specjalistów w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub 

niepełnosprawności uczestników. 

 Zespół kontrolny stwierdził, iż organizator sporządza i przechowuje kopie informacji 

o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów  

i informacje o wpisie do rejestru ośrodków, w którym odbywały się turnusy, programy 

turnusów oraz kopie oświadczeń organizatora turnusów. 

 

Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych  

dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, 

zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami 

 

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

Zobowiązuje się Pana Michała Chromińskiego, Prezesa Zarządu Powiatowego 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. do: 

1. zapewnienia na turnusach rehabilitacyjnych kadry zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie turnusów (…) 
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Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów (…), organizator turnusów rehabilitacyjnych 

zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania. Informację należy przekazać 

Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

 

 

 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


