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                                                                            Pani 

                                                                            Wiesława Rzeczyńska 

                                                                            Prezes Zarządu 

                                                                            Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię  

                                                                            i Inne Zespoły Złego Wchłaniania  

                                                                            w Gorzowie Wlkp. 

 

  

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

         

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania 

ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp. 

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

Marlena Judczyc - Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

Agnieszka Sadowska - Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 lutego 2012 r. 

4. Zakres kontroli: 

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.  

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

 Lubuski Urząd Wojewódzki 
   w Gorzowie Wielkopolskim 
         ul. Jagiellończyka 8 



  

Na wniosek organizatora turnusu czynności kontrolne prowadzone były w dniu  

24 lutego 2012 r. w lokalu przy ul. Stilonowej 7/2 w Gorzowie Wlkp. w punkcie 

konsultacyjnym, ponieważ organizator poinformował organ kontrolujący, że siedziba  

przy ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp. w okresie zimowym jest nieczynna z powodu 

usterek technicznych.  

 Zespół kontrolny poddał badaniu dokumentację dotyczącą zorganizowanego turnusu 

rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z padaczką,  

z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego oraz z cukrzycą, 

który odbył się w terminie od 25.06. do 08.07.2011 r.  

 Na podstawie analizy dokumentów, tj. ramowy program dnia, ramowy program turnusu 

dotyczący poszczególnych schorzeń oraz  „Dziennik zajęć” ustalono, że turnus trwał 14 dni, 

organizator zapewnił łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych 

powyżej 7 godzin dziennie, w turnusie uczestniczyły 34 osoby niepełnosprawne wraz z 17 

opiekunami.  

Celem turnusu była aktywna rehabilitacja połączona z elementami rekreacji, ponadto 

ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych 

uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, 

realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych 

programem turnusu. Założone cele zostały zrealizowane. Formy aktywnej rehabilitacji 

społecznej połączone były z zajęciami kulturalno-oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, 

turystyczno-krajoznawczymi i edukacyjnymi a także z elementami wypoczynku. 

Zespół kontrolny ustalił, iż w pierwszym dniu turnusu, tj. 25.06.2011 r. zostały 

przeprowadzone badania lekarskie. Wszystkie informacje o przebiegu turnusu 

rehabilitacyjnego dotyczące uczestników turnusu zostały poprawnie odnotowane  

w dokumencie „Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” przez p. Roberta Gusztafa 

- kierownika turnusu. 

Ponadto ustalono, że organizator zapewnił kadrę gwarantującą prawidłową realizację 

programu turnusu. Skład kadry stanowiły: 

- kierownik turnusu – zatrudniony przez organizatora w ramach wolontariatu   

(oświadczenie), 

-    pielęgniarka – zatrudniona przez ośrodek na podstawie porozumienia; 

-  specjalista ds. rehabilitacji ruchowej (fizjoterapeuci) – zatrudnieni przez ośrodek  

na podstawie umowy o pracę; 

-   koordynator ds. wypoczynku, rehabilitacji i rekreacji – zatrudniony przez organizatora  



  

w ramach wolontariatu (oświadczenie); 

-    pedagog – zatrudniony przez organizatora na podstawie umowy o dzieło; 

-    lekarz – zatrudniony przez ośrodek na podstawie porozumienia; 

-    dietetyk – zatrudniony przez organizatora w ramach wolontariatu (oświadczenie). 

Turnus został zorganizowany w Przedsiębiorstwie Turystycznym „EWA” Ewa 

Wlazły, Ośrodek Wypoczynkowy w Ustroniu Morskim, ul. Górna 16, 78-111 Ustronie 

Morskie, który posiadał aktualny wpis do rejestru ośrodków, tj. Zawiadomienie o wpisie  

do rejestru ośrodków Nr OD/32/28/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r., prowadzonego przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ośrodek uprawniony był do przyjmowania 

zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych m.in. z padaczką,  

ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego oraz  z cukrzycą. 

Organizator zorganizował powyższy turnus zgodnie z art. 10 c ust. 5 i 6 ustawy 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.). W związku z powyższym 

zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną. 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny stwierdził, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki 

kontrolowanej, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

                                                          Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
                                                                            Grażyna Jelska 
                                                                        Zastępca Dyrektora  

                                                   Wydziału Polityki Społecznej 

 


