
 
 

 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp., dnia 17 lipca 2012 r. 
PS-III.9521.9.2012.MJud  
 
 

 
Pan 
Zbigniew Wołowicz 
Prezes Zarządu 
Spółdzielni Inwalidów 
„Rehabilitacja” 
Spółdzielnia Osób Prawnych 
ul. Głowackiego 1 
65-301 Zielona Góra 

 
 
 
 

Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych  
w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Spółdzielni Inwalidów 

„Rehabilitacja” Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. Głowackiego 1, 65-301 Zielona Góra  
w terminie od 11 do 12 czerwca 2012 r. 

 
 

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, 
poz. 1694) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Gorzowie Wlkp. w terminie od 11 do 12 czerwca przeprowadzili kontrolę sprawdzającą  
w Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. Głowackiego 1,  
65-301 Zielona Góra. 

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli sprawdzającej było sprawdzenie realizacji 
zaleceń pokontrolnych wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2010 r., znak: 
PS.III.MJud.9034-8/10 wydanych na skutek kontroli problemowej przeprowadzonej  
u organizatora turnusów rehabilitacyjnych w terminie od 18 listopada do 19 listopada 2010 r. 
w zakresie spełniania warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru 
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. 

 
 Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli tj. „Wykazu 
kadry turnusu rehabilitacyjnego” stwierdzono, iż na 17 turnusach rehabilitacyjnych 
zorganizowanych przez Spółdzielnię Inwalidów „Rehabilitacja” Spółdzielnia Osób Prawnych 
nie zapewniono specjalisty do spraw rekreacji. P. Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu oraz  
p. Maria Biechowiak Zastępca Prezesa Zarządu oświadczyli, iż na turnusach organizowanych 
przez Spółdzielnię Inwalidów „Rehabilitacja” Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



w 2011 r. nie był zatrudniony samodzielny specjalista do spraw rekreacji, gdyż rolę taką 
pełnił kierownik turnusu, do którego zakresu czynności należała organizacja zajęć 
rekreacyjnych. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. d) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  
organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową 
realizację programów turnusów, w skład której wchodzi m. in. kierownik odpowiedzialny  
za przebieg danego turnusu, specjalista do spraw rekreacji.  

 
W związku z powyższym na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych przekazuję Panu niniejsze 
wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. 

 
Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości: 

 
Organizować turnusy rehabilitacyjne zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  
 
 

W związku z powyższym organizator turnusów rehabilitacyjnych zobowiązany jest  
do zawiadomienia Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o wykonaniu lub  
o  przyczynach niewykonania niniejszych wniosków i zaleceń w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania.  

Ponadto organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie  
7 dni od dnia otrzymania niniejszych wniosków i zaleceń. 

Wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości 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. 

 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 


