
1 
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI 

 

problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja”  

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy  

im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu, 66-530 Drezdenko.,  

w dniach od 31 marca do 04 kwietnia 2014 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: 

 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 100-1/14 z dnia 26.03.2014 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 100-2/14 z dnia 26.03.2014 r.  

(Dowód nr 1 i 2) 

 

w terminie od 31marca do 04 kwietnia 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową  

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu, 66-530 

Drezdenko, wynikającą z Rocznego Planu Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. na rok 2014. 

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 Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

p. Katarzyny Jankowiak z dnia 17.03.2014 r., znak: PS-III.9520.2.2014.MZat, działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. 

(Dowód nr 3) 
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W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał: 

 Pan (*) – Dyrektor ORW w Gościmiu, posiadający upoważnienie  

od Prezesa Zarządu S.I. „Rehabilitacja” p. (*) do udzielania wyjaśnień podczas 

kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

(Dowód nr 4) 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi prowadzi 

działalność w Gościmiu (pow. strzelecko-drezdenecki). Ośrodek położony jest bezpośrednio 

przy brzegu jeziora Solecko, na skraju Puszczy Noteckiej. Zajmuje powierzchnię ok. 11 ha. 

Właścicielem obiektu jest Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”, ul. Głowackiego 1  

w Zielonej Górze. 

Na dzień kontroli, tj. 31 marca 2014 r. ORW w Gościmiu posiadał wpis do rejestru 

ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, potwierdzony Zawiadomieniem  

o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/0001/13 z dnia 08.02.2013 r. (dokumentacja 

dostępna w aktach tut. Wydziału). Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania na turnusy 

rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne osoby niepełnosprawne z następującymi 

schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach,  

z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym,  

z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami 

neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami złego wchłaniania, 

z celiakią, z fenyloketonurią, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami układu 

oddechowego, kobiety po mastektomii. Powyższy wpis do rejestru ośrodków ważny jest  

do dnia 30.03.2016 r. W dniu kontroli w ośrodku nie odbywał się turnus rehabilitacyjny  

dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania z PFRON.  

 

 

Ustalenia kontroli: 

Baza noclegowa ośrodka. 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu jest 

obiektem całorocznym. Zakwaterowanie w Ośrodku odbywa się w pokojach w budynku 

murowanym jednopiętrowym oraz w domkach murowanych parterowych i domkach 

drewnianych (typu „Brda” i „Międzychód”). Liczba miejsc noclegowych ogółem wynosi 291, 

z czego 135 miejsc znajduje się w hotelu, a 36 miejsc w domkach murowanych. Pozostałe 

120 miejsc znajdują się domkach drewnianych – są to miejsca sezonowe wykorzystywane  

w okresie od 11 maja do 08 października. Wszystkie miejsca noclegowe posiadają pełny 

węzeł sanitarny. 

(Dowód nr 5) 

 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przygotowano 40 miejsc 

noclegowych – 26 w domkach campingowych drewnianych typu „Międzychód” i 14 miejsc  

w pokojach hotelowych.  
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W dniu kontroli sprawdzono: 

1) pokój nr 33 w hotelu na parterze; 

2) domek murowany nr 3A; 

3) domek drewniany nr 44 typu „Brda”; 

4) domek drewniany nr 11 typu „Międzychód”. 

 

Pokoje wyposażone są w: łóżka, szafki nocne, szafy, telewizor, krzesła, stolik, lampki 

nocne, lodówki. W łazienkach znajduje się natrysk, wc, umywalka, stołek kąpielowy, półka, 

lustro oraz uchwyty i wsporniki łazienkowe. Zespół kontrolny stwierdził, iż wyposażenie  

w pokojach oraz pomieszczeniach sanitarno-higienicznych odpowiadało podstawowym 

wymogom w tym zakresie. 

 

Baza żywieniowa ośrodka. 

 Ośrodek dysponuje własną stołówką, w oddzielnym budynku, z której kuracjusze 

korzystają w okresie od maja do września. W okresie od października do kwietnia stołówka 

znajduje się w kawiarni Ośrodka. Kuchnia zapewnia uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych 

3 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i kolację. Ośrodek gwarantuje możliwość stosowania 

następujących diet: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej oraz 

wegetariańskiej.  

Kontrolującym okazano jadłospis dzienny obowiązujący w terminie od 01.12.2013 r. 

do 21.12.2013 r. Z przedłożonych jadłospisów dziennych wynika, iż Ośrodek zapewnił 

uczestnikom turnusu trzy posiłki dziennie, zróżnicowane pod względem odpowiedniej diety. 

W zestawach posiłków uwzględniono produkty mięsne oraz rybne. Posiłki wzbogacane były 

również surówkami. W jadłospisach uwzględniono gramatury poszczególnych posiłków.  

(Dowód nr 6) 

 

Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. 

 ORW w Gościmiu dysponuje rozbudowaną bazą do rehabilitacji oraz zajęć 

ogólnousprawniających. Sale do rehabilitacji ruchowej oraz kinezyterapii posiadają 

atestowane wyposażenie oraz sprzęt, tj. atlasy, drabinki, materace, rotory, równoważnie, 

rowerki treningowe, UGUL, wałki rehabilitacyjne, kozetki do ćwiczeń, stoły do terapii 

manualnej oraz piłki rehabilitacyjne.  

W Ośrodku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone do elektroterapii, 

ciepłolecznictwa, magnetoterapii, krioterapii, światłolecznictwa, hydroterapii, gabinety  

do masażu suchego oraz kryty basen leczniczy. Pomieszczenia te również są wyposażone  

w specjalistyczny sprzęt, m.in. fotele do masażu, materace wibracyjne, wanny do masażu 

wirowego, lasery, lampy sollux, Bioptron, atestowane urządzenia do elektroterapii, 

magnetoterapii czy ultradźwięków 

 

Gabinet lekarski lub zabiegowy. 

 Ośrodek posiada gabinet lekarski wyposażony w aparat EKG, aparat do mierzenia 

ciśnienia, zestaw reanimacyjny, leżankę lekarską, wagę, lampę bakteriobójczą oraz umywalkę 

z bieżącą wodą. 
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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, boiska  

do siatkówki klasycznej i plażowej, koszykówki, sala gimnastyczna, plac zabaw, kręgielnia  

na świeżym powietrzu, droga do nauki jazdy wózkiem inwalidzkim, przystań wodna  

ze sprzętem wodnym oraz pomost dla wędkarzy. Do dyspozycji kuracjuszy jest również 

biblioteka, kawiarnia i miejsce na ognisko. Ośrodek posiada dwie sale ogólnego 

przeznaczenia oraz jedną do prowadzenia szkoleń wyposażoną w stoły, krzesła, projektor 

multimedialny oraz ekran. 

 

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 z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami. Dojścia do budynku głównego 

oraz ciągi piesze są utwardzone, zapewniające swobodne poruszanie się po terenie Ośrodka. 

Wokół budynku głównego i przed wejściem jest dużo przestrzeni, przed drzwiami 

nie znajdują się żadne elementy wystające ponad poziom wejścia do budynku, drzwi 

posiadają odpowiednie wymiary, są dobrze oznakowane i wykonane z materiałów 

zapewniających bezpieczeństwo użytkowników. Wewnątrz budynku znajduje się winda. 

Schody zaopatrzone są w balustrady i wykonane z materiałów niepowodujących poślizgu. 

Przy recepcji znajduje się przestronna toaleta wyposażona w odpowiednie uchwyty, 

niezbędne do korzystania z urządzeń. Korytarze posiadają oznaczoną kolorystycznie 

nawierzchnię, widoczne jest oznakowanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych, żywienia, do rehabilitacji czy rekreacji. Gabinety lekarskie, 

pomieszczenia do rehabilitacji czy miejsca noclegowe są oznaczone piktogramami opisanymi 

pismem Braille’a. Pokoje oraz domki, w których mogą przebywać osoby poruszające się 

na wózkach inwalidzkich posiadają odpowiednie wyposażenie oraz powierzchnię 

zapewniającą swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia. Łazienki mają powierzchnię 

zapewniającą swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim, wyposażone są w uchwyty 

ułatwiające przemieszczanie się oraz bezprogowe natryski. Ścieżki prowadzące do domków, 

w których są kwaterowane osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, posiadają 

utwardzoną nawierzchnię, jednakże część z nich wykonana jest z płyt chodnikowych, które 

uległy zniszczeniu (nierówności, wybrzuszenia). Ponadto zespół kontrolny ustalił,  

iż w pokojach i domkach, w których mogą być kwaterowane osoby z dysfunkcją narządu 

słuchu nie ma alarmowej instalacji przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia. 

Na terenie Ośrodka znajduje się parking dla samochodów. 

Po przeprowadzonej w dniu 31 marca 2014 r. kontroli problemowej w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu 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. 
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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. Właściciel ośrodka kontrolowanego. 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

 

Właściciel podmiotu kontrolowanego:   Osoby kontrolujące: 

 

Franciszek Wołowicz      Marta Zatylna 

     Prezes Zarządu     Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

 Maria Biechowiak      Anna Bilińska 

      Zastępca Prezesa Zarządu    Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Zielona Góra, dnia 22.04.2014 r.      Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2014 r. 

 

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) 


