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INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI 

 

problemowej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Świebodzin Ośrodek Wypoczynkowy 

„Leśnik”, ul. Chrobrego 10, 66-220 Łagów  

w dniach od 12 do 13 lutego 2015 r. 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 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 26-1/15 z dnia 11.02.2015 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 26-2/14 z dnia 11.02.2015 r.  

(Dowód nr 1 i 2) 

w terminie od 12 do 13 lutego 2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Nadleśnictwie 

Świebodzin Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik”, ul. Chrobrego 10, 66-220 Łagów, wynikającą 

z Rocznego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 

2015. 

Przedmiot i zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania warunków określonych 

dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 

turnusy rehabilitacyjne. W szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych  

we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania 

ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, 

i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 

r., Nr 230 poz. 1694).  

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Zastępcy 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 04.02.2015 r., znak: PS-III.9520.1.2015.ABil, działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. 

(Dowód nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała: 

 Pani (*) – Specjalista ds. hotelarstwa, posiadająca upoważnienie  

od Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin p. Lecha Kołdyki do udzielania 

wyjaśnień podczas kontroli. 

(Dowód nr 4) 

Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie jest jednostką organizacyjną wchodzącą  

w skład Nadleśnictwa Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin. Położony jest 
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w centrum Łagowa, nad jeziorem Łagowskim, na terenie Łagowskiego Parku 

Krajobrazowego. Obiekt prowadzi działalność całoroczną.  

Na dzień kontroli, tj. 12 lutego 2015 r. OW „Leśnik” posiadał wpis do rejestru 

ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, potwierdzony Zawiadomieniem  

o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/1/14 z dnia 05.03.2014 r. (dokumentacja dostępna 

w aktach tut. Wydziału). Podmiot kontrolowany jest uprawniony do przyjmowania na turnusy 

rehabilitacyjne o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym osoby niepełnosprawne ze skoliozą 

oraz wadami postawy. Powyższy wpis do rejestru ośrodków ważny jest  

do dnia 23.04.2017 r. W dniu kontroli w ośrodku nie odbywał się turnus rehabilitacyjny  

dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z PFRON.  

Ustalenia kontroli: 

Baza noclegowa oraz żywieniowa w Ośrodku. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie jest obiektem całorocznym. 

Zakwaterowanie w Ośrodku odbywa się w budynku murowanym dwu kondygnacyjnym,  

w którego skład wchodzą bloki (skrzydłach): A, B, C oraz nowo wybudowany blok D.  

Pokoje są z pełnym węzłem sanitarnym.  

Z przedstawionego podczas kontroli wykazu pokoi wynika, iż liczba miejsc noclegowych 

ogółem wynosi 102. Ośrodek oferuje 44 pokoje 2-osobowe, 2 pokoje 3-osobowe oraz 2 

pokoje 4-osobowe.  

(Dowód nr 5) 

Natomiast z wniosku z dnia 04.02.2014 r. złożonego do Wojewody Lubuskiego o wpis  

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON baza noclegowa przedstawia 

się w następujący sposób:  

liczba miejsc noclegowych ogółem wynosi 112, w tym w pokojach 2-osobowych – 72 

miejsca noclegowe, w pokojach 3-osobowych – 15 miejsc noclegowych, w pokojach 

wieloosobowych – 25 miejsc noclegowych. 

Ustalono, że istnieją rozbieżności w ilości miejsc noclegowych wykazanych  

w zestawieniu, a wykazanych we wniosku z dnia 04.02.2014 r. o wpis do rejestru ośrodków. 

Opisana rozbieżność zaistniała po remoncie, który miał m.in. na celu podniesienie standardu 

oferowanych miejsc noclegowych. W efekcie przeprowadzonego remontu przystosowano 

również 2 pokoje 2-osobowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje  

są przestronne, bez barier architektonicznych, posiadają szerokie drzwi wejściowe. Łazienki 

w tych pokojach wyposażone są w prysznic bez progu umożliwiający swobodne poruszanie 

się na wózkach inwalidzkich, siodełko prysznicowe, dodatkowe krzesełko, uchwyty 

przy umywalce i wc. Wyżej opisane pokoje stanowią dodatkową ofertę noclegową dla osób  

z niepełnosprawnością, ponieważ Ośrodek nie ubiegał się o uzyskanie wpisu do rejestru 

ośrodków uprawnionych do przyjmowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.   

W dniu kontroli sprawdzono: 

- pokoje nr 6, 7, 8 na parterze bloku A; 

- pokoje nr 115, 116 na piętrze w bloku D; 

Ustalono, że pokoje noclegowe wyposażone są w nowe meble, łóżka, stoły, krzesła, 

stoliki nocne i szafy, telewizor, czajnik. Łazienki wyposażone są w kabinę natryskową  
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z niskimi brodzikami, wc, umywalkę, lustro, suszarkę do włosów. Pokoje i łazienki,  

w których przeprowadzono oględziny posiadały wysoki standard. Zespół kontrolny nie miał 

możliwości dokonania oględzin wszystkich pokoi, ponieważ były zajęte przez gości 

hotelowych.  

Na terenie ośrodka znajduje się kuchnia oraz sala jadalna. Ośrodek gwarantuje 

możliwość stosowania diet: niskotłuszczowej oraz wegetariańskiej. Ponadto jadłospis może 

zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta poprzez wykluczenie alergenów 

pokarmowych.  

 (Dowód nr 6) 

Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. 

 Ośrodek posiada zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. Sala 

do rehabilitacji ruchowej, to sala o powierzchni 50 m² służące do terapii zajęciowej  

i rehabilitacji ruchowej. Wyposażona jest w drabinki, materace, równoważnie, lustra. 

Gabinet lekarski lub zabiegowy. 

 Ośrodek posiada gabinet lekarski wyposażony w aparat do mierzenia ciśnienia, 

leżankę lekarską, wagę, umywalkę z bieżącą wodą oraz zestaw do udzielania pierwszej 

pomocy. Gabinet lekarski spełnia wymogi określone w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  

Zaplecze do zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. 

 Na terenie ośrodka znajdują się obiekty i pomieszczenia sprzyjające realizacji zajęć 

sportowych, rekreacyjnych czy kulturalno-oświatowych. Są tutaj korty tenisowe, boisko  

do siatkówki plażowej, plac zabaw, przystań wodna ze sprzętem wodnym, plaża oraz pomost 

dla wędkarzy. Do dyspozycji kuracjuszy są również całoroczny pawilon grillowo-kominkowy 

i wiata grillowa. Wzdłuż linii brzegowej wiedzie utwardzona ścieżka spacerowa.  

Po przeprowadzonym remoncie i rozbudowie Ośrodek posiada dwie sale do prowadzenia 

szkoleń lub konferencji. Sale zostały okazane zespołowi kontrolnemu, który stwierdził 

rozbieżność danych podanych we wniosku o wpis do rejestru ośrodków ze stanem 

faktycznym. Z wniosku z dnia 04.02.2014 r. wynika, iż Ośrodek posiada jedną salę 

konferencyjną. Sale wyposażone są w stoły, krzesła, nagłośnienie, projektor multimedialny 

oraz ekran. Nowo wybudowana sala w budynku D jest wyposażona w nowoczesny sprzęt 

multimedialny.  

Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych oraz 

infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach. 

Ośrodek jest bez barier architektonicznych, przystosowany do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych. Dojścia do budynku oraz ciągi piesze są utwardzone, zapewniające 

swobodne poruszanie się. Na terenie Ośrodka znajduje się winda umożliwiająca bezpośredni 

zjazd do linii brzegowej. Ponadto budynek zaopatrzony jest w dwie pochylnie (zjazdy  

dla wózków inwalidzkich), jedna prowadzi na dziedziniec Ośrodka, a druga usytuowana 

 jest z drugiej strony budynku i wychodzi na jezioro. Wokół budynku i przed wejściem jest 

dużo przestrzeni, przed drzwiami nie znajdują się żadne elementy wystające ponad poziom 

wejścia do budynku, drzwi posiadają odpowiednie wymiary, są wykonane z materiałów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowników. Wewnątrz budynku znajduje się winda 

schodowa umożliwiająca osobom na wózku dotarcie do sali konferencyjnej. Schody 

zaopatrzone są w balustrady zabezpieczające przed wypadnięciem, natomiast stopnie 
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schodów wykonane są z materiałów niepowodujących poślizgu. Ośrodek wyposażony jest 

 w system zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w kurtynę przeciwpożarową. Na terenie 

ośrodka istnieje możliwość parkowania samochodów na utwardzonym parkingu.  

Infrastruktura Ośrodka oraz jego położenie sprzyjają organizacji turnusów 

rehabilitacyjnych, zajęć wypoczynkowych, kulturalnych i szkoleniowych. W ocenie zespołu 

kontrolującego ośrodek posiada wysoki standard świadczonych usług.   

Po przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2015 r. kontroli problemowej w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie stwierdza się, iż: 

- Ośrodek zapewnia uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych bazę noclegową  

i żywieniową oraz zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji i zajęć 

rekreacyjno-wypoczynkowych, co umożliwia realizację turnusów dla 

zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych; 

- Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami 

wyszczególnionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków; 

- Prowadzący Ośrodek nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 10 d ust. 5 ustawy  

o rehabilitacji (…) i nie powiadomił Wojewody Lubuskiego o zmianie warunków 

stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków. Zespół kontrolny 

stwierdził rozbieżność danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru ośrodków  

a stanem faktycznym dotyczącym liczby miejsc noclegowych oraz sal do prowadzenia 

szkoleń.   

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli, jako kolejna pozycja – brak 

numeru wynika z nieprowadzenia numeracji w księdze. 

Kontrolowanego poinformowano przed podpisaniem informacji o wynikach kontroli,  

o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania informacji, 

umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w informacji o wynikach kontroli. 

Informację o wynikach przeprowadzonej kontroli sporządzono w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin; 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej:    Osoby kontrolujące: 

Lech Kołdyka       Anna Bilińska 

Nadleśniczy        Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Marta Zatylna 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Świebodzin, dnia 12.03.2015 r    Gorzów Wlkp., dnia 09.03 2015 r. 

 

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) 


