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 Gorzów Wlkp., dnia 5 maja 2014 r. 

 

PS-III.9520.2.2014.MZat 

 

 

 

Pan 

Franciszek Wołowicz 

Prezes Zarządu 

Spółdzielni Inwalidów „Rehabilitacja” 

Spółdzielnia Osób Prawnych 

ul. Głowackiego 1 

65-301 Zielona Góra 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

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.  

 

w terminie od 31 marca 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. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w informacji  

o wynikach kontroli podpisanej w dniu 22.04.2014 r. przez Prezesa Zarządu p. Franciszka 

Wołowicza oraz Zastępcę Prezesa Zarządu p. Marię Biechowak, przekazuję Panu wnioski 

oraz zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. 

 

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał oględzin Ośrodka  

i sprawdził czy posiada on: 

1) bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów, dla co najmniej 20-

osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych 

opiekunów i kadry;  

2) zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym 

prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności 

uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia 

zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym 

takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu; 

3) zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych; 

4) zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe; 

5) gabinet lekarski lub zabiegowy; 

6) czy obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i teren ośrodka spełniają warunki 

dostępności dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, 

oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby. 

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych 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. 

Zastrzeżenia zespołu kontrolnego dotyczyły stanu technicznego utwardzonych ścieżek 

prowadzących do domków, w których mogą być kwaterowane osoby poruszające się  

na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie częściowo wykonane są 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. 

Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych 

dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych, zespół 

kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami  

 

Uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości: 

Zobowiązuje się Pana Franciszka Wołowicza, Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów 

„Rehabilitacja” Spółdzielnia Osób Prawnych w Zielonej Górze do:   

 przystosowanie obiektu do przyjmowania osób z dysfunkcją narządu słuchu  

w zakresie posiadania instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlnymi 
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sygnałami zagrożenia, zainstalowaną, co najmniej w pokojach noclegowych 

przeznaczonych dla osób z tą dysfunkcją; 

 naprawy i wyrównania utwardzonych ciągów pieszych i dojść do budynków. 

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 listopada 2007  r. w sprawie turnusów (…), ośrodek 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 


