Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp., dnia 8 maja 2012 r.
PS-III.9521.4.2012.MJud

Pan
Wiesław Żarna
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Niewidomych
Okręg Lubuski
ul. Chrobrego 6
66-400 Gorzów Wlkp.

Informacja o wynikach przeprowadzonej kontroli problemowej
w Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubuski
ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230,
poz. 1694) zespół kontrolny w składzie:
Marlena Judczyc – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 109-1/12 z dnia 26 marca 2012 r. – przewodniczący zespołu
Agnieszka Sadowska – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie
Wojewody Lubuskiego Nr 109-2/12 z dnia 26 marca 2012 r.
w dniu 3 kwietnia 2012 r. przeprowadził kontrolę problemową w Polskim Związku
Niewidomych Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zakres

kontroli

obejmował

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.
Szczegółowej analizie poddano zagadnienia w/w zakresie w okresie od dnia
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
Celem kontroli problemowej było dokonanie oceny prawidłowości realizacji turnusów
rehabilitacyjnych organizowanych przez organizatora.
O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
z upoważnienia Wojewody Lubuskiego z dnia 26.03.2012 r., znak: PS-III.9521.4.2012.MJud.

W trakcie kontroli informacji udzielała Pani Elżbieta Cieślak – Dyrektor Okręgu
Lubuskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gorzowie Wlkp.

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. Nr 230, poz. 1694).

W toku postępowania kontrolnego ustalono co następuje:
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski, ul. Chrobrego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
prowadzi działalność na podstawie aktualnego odpisu z rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059603, stan na dzień
20.01.2010 r. oraz na podstawie Statutu Polskiego Związku Niewidomych uchwalonego
na XV Krajowym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 9 kwietnia 2008 r.
Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/08/2/10
z dnia 16.03.2010 r. wydanego przez Wojewodę Lubuskiego uprawniony jest do dnia
16.03.2013 r. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych
dla grup osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Podczas kontroli szczegółowemu badaniu poddano dokumentację spraw w zakresie:
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1. prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem
programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników
zorganizowanych turnusów,
2. doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,
3. miejsca realizacji turnusu.

Ad. 1. Prawidłowość realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu,
z uwzględnieniem programu turnusu biorąc pod uwagę rodzaje dysfunkcji lub schorzeń
uczestników zorganizowanych turnusów.

Na podstawie informacji przedłożonej Wojewodzie za rok 2011 o zorganizowanych
turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające
z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wynika, iż w/w podmiot w 2011 r. zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny usprawniającorekreacyjny, w którym uczestniczyło 22 osoby niepełnosprawne.
Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą zorganizowanego turnusu
rehabilitacyjnego.
W

celu zbadania prawidłowości

realizacji

w/w turnusu zespół

kontrolny

przeanalizował przedstawiony przez organizatora materiał dowodowy w sprawie, tj.:
1) ramowy program dla turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku,
2) wykaz uczestników turnusu rehabilitacyjnego,
3) codzienny plan dnia turnusu,
4) realizację programu turnusu rehabilitacyjnego (dziennik zajęć),
5) dokumentację dotyczącą niepełnosprawności lub dysfunkcji uczestników turnusów (kopie
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny),
6) informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.

Turnus został zorganizowany dla 22 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu
wzroku, turnus trwał 14 dni, formy rehabilitacyjne dobrane były odpowiednio do rodzaju
schorzeń osób niepełnosprawnych. Organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć
indywidualnych i grupowych na turnusie w wymiarze powyżej 7 godzin dziennie. Zapewnił
stałą opiekę pielęgniarską, a także zapewnił badania lekarskie na początku i na końcu turnusu
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rehabilitacyjnego. Celem turnusu była poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej,
połączona z elementami rekreacji oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
miedzy innymi przez wspólne zajęcia integracyjne, poznawanie technik wsparcia,
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, rozwijanie własnych umiejętności
i zainteresowań, uświadamianie potrzeb edukacyjnych, wzbogacanie osobowości i dojrzałości
społecznej. Założone cele zostały zrealizowane. Formy rehabilitacji leczniczej i społecznej
połączone były z zajęciami rekreacyjno-sportowymi, kulturalno-oświatowymi, a także
z elementami wypoczynku fizycznego i psychicznego.

Ad. 2 Dobór kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusów.
W celu zbadania prawidłowości doboru kadry gwarantującej prawidłową realizację
na w/w turnusie zespół kontrolny przeanalizował przedstawione przez organizatora
dokumenty, tj.;
1) wykaz kadry,
2) dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych kadry oraz poświadczające zatrudnienie
kadry na w/w turnusie.
Zespół kontrolny ustalił, iż organizator zatrudnił na podstawie oddelegowania z dnia
14.06.2011 r. na w/w turnusie tylko tyflopedagoga, który posiadał odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Natomiast z przedłożonych dokumentów, tj. umowy zlecenia nr: 3/2011, 6/2011
i 7/2011 z dnia 30.06.2011 r. nie wynika, iż kierownik turnusu, instruktor orientacji
przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz instruktor czynności dnia codziennego
wykonywali pracę na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 01.07. – do 14.07.2011 r.
Z przedmiotowych umów wynika, że zatrudnione zostały do wykonania prac w/w terminie
na warsztatach dla dzieci i młodzieży. Ponadto organizator nie przedłożył zespołowi
kontrolnemu

dokumentów

potwierdzających

zatrudnienie

na

powyższym

turnusie

pielęgniarki, specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej, specjalisty do spraw rekreacji
oraz lekarza. Nie przedłożył również kwalifikacji zawodowych

specjalisty do spraw

rehabilitacji ruchowej oraz specjalisty do spraw rekreacji.

Ad. 3 Miejsce realizacji turnusu.

Turnus został zorganizowany w Ośrodku Kolonijno-Sportowo-Rehabilitacyjnym
„MEDUZA” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 7, który posiadał aktualny wpis do rejestru
ośrodków, tj. Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/22/16/08 z dnia
11.08.2008 r.

prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego. Ośrodek uprawniony był
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do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych m.in.
z dysfunkcją narządu wzroku.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1/12.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:
Biorąc pod uwagę realizację zadań przez organizatora w zakresie spełniania
warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów
turnusów

rehabilitacyjnych

zespół

kontrolny

wydaje

ocenę

pozytywną

z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za stwierdzone nieprawidłowości jest Pan
Wiesław Żarna Prezes Okręgu Lubuskiego Polskiego Związku Niewidomych w Gorzowie
Wlkp.

Informację o wynikach przeprowadzonej kontroli problemowej 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.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Agnieszka Sadowska

Gorzów Wlkp., dnia 8 maja 2012 r.

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