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Gorzów Wlkp., dnia 05 maja 2015 r. 

 

PS-III.9521.4.2015.ABil 

 

 

 

Pani  

Mirosława Rządzka 

Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna 

Ul. Węgierska 32/5 

65-001 Zielona Góra 

 

 

 

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 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  

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

 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 52-1/15 z dnia 06.03.2015 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 52-2/15 z dnia 06.03.2014 r.  

 

w terminie od 13 do 18 marca 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora 

turnusów rehabilitacyjnych w Poradni Profilaktyczno Terapeutycznej, ul. Węgierska 32/5,  

65-001 Zielona Góra.  

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 przez Panią w dniu 20.04.2015 r., przekazuję wnioski 

oraz zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych 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 uprawniony do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, 

w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpis do rejestru 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna uzyskała  

w 2014 r. (nr OR/08/2/14) i jest on ważny do dnia 08.05.2017 r.  

Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna uprawniona jest do organizowania turnusów 

rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z następującymi 

schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem 

Downa, z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, 

z rozszczepem warg i podniebienia. 

Z informacji przekazanej Wojewodzie Lubuskiemu o zorganizowanych turnusach 

rehabilitacyjnych, wynika, iż kontrolowany podmiot w roku 2014 r. zorganizował 1 turnus 

rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny, w którym uczestniczyły 23 osoby 

niepełnosprawne, w tym 6 osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 Turnus zorganizowany został w Ośrodku prowadzonym przez Fundację Centrum 

Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni w Krzydlinie Małej w terminie 20.07 - 02.08.2014 r. 

Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków nr OD/02/0007/14, prowadzonego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego, ważny do 26 maja 2017 r.  

W zorganizowanym turnusie uczestniczyły 23 osoby niepełnosprawne, w tym 6 osób 

korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Organizator zagwarantował badania lekarskie uczestników turnusu  

w pierwszym dniu pobytu w ośrodku. 

 Celem turnusu była rehabilitacja mowy i funkcji pokarmowych związana  

z konsekwencjami schorzeń dzieci uczestniczących w turnusie, usprawnienie i rozwój funkcji 

poznawczych dzieci, wzmocnienie kondycji społecznej, wychowawczej i psychicznej rodzin 

dzieci uczestniczących w turnusie oraz trening umiejętności społecznych, wychowawczych  

i rehabilitacyjnych rodziców dzieci uczestniczących w turnusie. W prowadzonych zajęciach 

uczestniczyły dzieci oraz ich opiekunowie.  

 Organizator przedstawił szczegółowe programy zajęć prowadzonych 

przez poszczególnych członków kadry. Analizie poddano programy zajęć utworzone 

przez logopedów, pedagoga, fizjoterapeutę oraz dogoterapeutę. Programy zostały utworzone 

dla każdego z uczestników turnusu oddzielnie i obejmowały tematykę przeprowadzonej 

terapii oraz jej przebieg.  

Po analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, iż w wyżej opisanych programach  

nie podano dokładnej informacji ile czasu trwały zajęcia indywidualne dla uczestników 

prowadzone przez logopedów, pedagoga, fizjoterapeutę oraz dogoterapeutę. Jednakże  

z przekazanej w dniu kontroli przez organizatora informacji o zrealizowanym programie 

turnusu rehabilitacyjnego wynika, iż zajęcia indywidualne i grupowe skierowane  
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do uczestników turnusu rehabilitacyjnego zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym  

niż 7 godzin dziennie.  

Z uwagi na to, iż organizator nie prowadził szczegółowych zapisów przebiegu zajęć  

na turnusie rehabilitacyjnym uniemożliwiło to jednoznaczne stwierdzenie, że zajęcia 

indywidualne i grupowe dla dzieci prowadzone były w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin 

dziennie.  

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych organizator turnusów 

rehabilitacyjnych powinien zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych  

i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze  

nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.  

Ponadto ustalono, iż organizator przechowuje dokumenty wskazane w § 12 ust. 1  

pkt 10 cytowanego rozporządzenia.  

 Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił,  

iż na turnusach organizator zapewnił następującą kadrę: pielęgniarkę, fizjoterapeutę, 

pedagoga, logopedów oraz kierownika turnusu, który jednocześnie pełnił funkcję specjalisty 

do spraw rekreacji. Stwierdzono, że osoby stanowiące kadrę posiadały odpowiednie 

kwalifikacje, jednakże łączenie dwóch funkcji w ramach jednego stanowiska tj.: kierownika 

turnusu oraz specjalisty do spraw rekreacji jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami  

i może mieć wpływ na prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych.  

 Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

organizator zobligowany jest do zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizację 

programów turnusów, w skład, której wchodzą między innymi: kierownik odpowiedzialny  

za przebieg danego turnusu, specjalista do spraw rekreacji.  

 

 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.  

 

Wnioski i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

 

Zobowiązuje się Panią Mirosławę Rządzką prowadzącą Poradnię Profilaktyczno 

Terapeutyczną do:   

1. Opracowywania programów turnusów w formie umożliwiającej jednoznaczne 

potwierdzenie zapewnienia łącznego czasu zorganizowanych zajęć indywidualnych  

i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie,  

a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym  

w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie.  

2. Zapewnienia kadry gwarantującej prawidłowy przebieg turnusów zgodnie z zapisem  

§ 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych,  

z wykluczeniem sytuacji łączenia poszczególnych funkcji w ramach jednego 

stanowiska.  
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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 wykonania wniosków  

i zaleceń pokontrolnych 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 wniosków i zaleceń. Powyższy termin, może być przedłużony przez Wojewodę  

na wniosek organizatora, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. 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. 

 

 

 

 

  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


