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Gorzów Wlkp., dnia 10 kwietnia 2014 r. 

 

PS-III.9521.4.2014.ABil 

 

 

Pan 

Mieczysław Janicki 

Prezes Zarządu 

PPH „POSTĘP” S. A.  

ul. Strzelecka 1 

66-200 Świebodzin 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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 74-1/14 z dnia 13.03.2014 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 74-2/14 z dnia 13.03.2014 r.  

 

w terminie od 20 do 27 marca 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową u organizatora 

turnusów rehabilitacyjnych Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „POSTĘP” S. A  

w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1.  

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 02.04.2014 r. przez Pana, przekazuję wnioski 

oraz zalecenia zmierzające do usunięcia uchybień. 

 

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego: 

 

Podmiot kontrolowany jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych, w których 

uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwszy wpis do rejestru organizatorów 

turnusów rehabilitacyjnych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POSTĘP” S. A. 

uzyskało w 2007 r. (nr OR/08/7/07), a kolejne w 2009 r. (nr OR/08/0/09). Aktualny wpis  

do rejestru Nr OR/08/1/12 ważny jest do dnia 25.02.2015 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe „POSTĘP” S. A. uprawnione 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,  

ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami 

układu oddechowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu 

pokarmowego oraz dla kobiet po mastektomii. 

Z informacji przedłożonej wojewodzie za rok 2013 o zorganizowanych turnusach 

rehabilitacyjnych wynika, iż kontrolowany podmiot zorganizował 5 turnusów 

rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 50 osób 

niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W turnusach uczestniczyły osoby niepełnosprawne z dysfunkcją 

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

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu 

krążenia, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami 

układu moczowo-płciowego oraz kobiety po mastektomii.  

Turnusy rehabilitacyjne zorganizowane zostały w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowym „Pod Arkadami” w Darłowie przy ul. Admiralskiej 22-23. Ośrodek posiada 

wpis do rejestru ośrodków Nr OD/32/0024/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. prowadzonego 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, ważny ·do dnia 10 lipca 2015 r. 

Zarówno organizator jak i ośrodek były uprawnione do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych zgodnie z posiadanymi dysfunkcjami lub schorzeniami, co zostało 

potwierdzone analizą dokumentacji dotyczącej niepełnosprawności lub dysfunkcji 

uczestników turnusów. We wszystkich turnusach zorganizowanych w 2013 r. uczestniczyło 

nie mniej niż 20 osób niepełnosprawnych. Organizator zagwarantował badania lekarskie 

uczestników turnusów w pierwszym dniu pobytu w ośrodku. 

Kontrolującym zostały okazane programy turnusów, z których wynika, że organizator 

zrealizował turnusy trwające pełne 14 dni, jednakże nie zapewnił w każdym dniu trwania 

turnusu 6 lub odpowiednio 7 godz. zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych.  

Pierwszego dnia turnusu w terminie 21.05-04.06-2013 r  liczba godzin zajęć wynosiła 5, 

natomiast pierwszego dnia turnusu w terminie 05.07-19.07.2013 r. wynosiła 6 a uczestnikami 

turnusu oprócz osób dorosłych były również dzieci. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 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.  

Ustalono, iż organizator przechowuje dokumenty wskazane w § 12 ust. 1 pkt 10 

cytowanego rozporządzenia. Jednakże z analizy dokumentów „Informacja o przebiegu 
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turnusu rehabilitacyjnego” wynika, iż zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami 

określonymi w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia tj. u wszystkich osób uczestniczących 

w turnusach dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych 

efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych 

przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną 

informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na 

turnusy rehabilitacyjne.  

Zespół kontrolny po analizie dokumentacji dotyczącej doboru kadry ustalił,  

iż na turnusach organizator zapewnił następującą kadrę: kierownika turnusu, który 

jednocześnie pełnił funkcję instruktora kulturalno-oświatowego, rehabilitantkę, pielęgniarkę 

oraz lekarza. Stwierdzono, że osoby stanowiące kadrę posiadały odpowiednie kwalifikacje, 

jednakże łączenie dwóch stanowisk: kierownika oraz instruktora kulturalno-oświatowego 

może mieć wpływ na prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie  

z § 12 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia 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. Na turnusie odbywającym się w terminie od 05.06 do 19.06.2013 r. organizator 

zapewnił również obecność pedagoga. Podczas turnusu, który odbył się w terminie od 05.07  

do 19.07.2013 r. , którego uczestnikami były również niepełnosprawne dzieci organizator nie 

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

dotyczącego zapewnienia pedagoga lub innej osoby posiadającej przygotowanie 

pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych. 

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje 

się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich 

wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Powyższy zapis 

wskazuje, iż organizator powinien dążyć do organizowania turnusów rehabilitacyjnych 

dla grup osób niepełnosprawnych w zbliżonym wieku lub z podobnymi schorzeniami 

lub dysfunkcjami. Dopuszcza się możliwość łączenia grup jedynie w przypadku, gdy grupy  

te będą prowadzone odrębnym programem turnusu dostosowanym do dysfunkcji, potrzeb  

wieku uczestników turnusu. Szczególną uwagę, zwrócić należy na program turnusu 

dla dzieci, w którym łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych 

powinien obejmować 7 godzin dziennie oraz powinien zostać dostosowany do potrzeb 

i możliwości dzieci niepełnosprawnych. Należy pamiętać również o konieczności 

zapewnienia na turnusie dla dzieci niepełnosprawnych pedagoga lub innej osoby posiadającej 

przygotowanie pedagogiczne.  

 

 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 uchybieniami.  

 

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień: 

Zobowiązuje się Pana Mieczysława Janickiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Handlowego „POSTĘP” S. A w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1 do: 
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- organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych 

w zbliżonym wieku lub z podobnymi schorzeniami lub dysfunkcjami, a w przypadku 

łączenia grup tworzenia odrębnych programów turnusu dostosowanych do dysfunkcji, 

potrzeb i wieku uczestników turnusu; 

- zapewniania pedagoga lub osoby z przygotowaniem pedagogicznym na turnusach 

rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne z upośledzeniem 

umysłowym; 

- prawidłowego wypełniania dokumentu: „Informacja o przebiegu turnusu 

rehabilitacyjnego” z uwzględnieniem opisu indywidualnych efektów uzyskanych 

przez danego uczestnika turnusu; 

- rozdzielenia funkcji kierownika turnusu rehabilitacyjnego i specjalista do spraw 

rekreacji. 

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 
Katarzyna Jankowiak 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


