
 INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI 

problemowej przeprowadzonej  

w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie  

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra 

w dniach od 18.06.2019 r. do 25.06.2019 r. 

 

 Działając na podstawie § 18 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust 1 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 – starszy inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 130-1/2019 z dnia 10.06.2019 r. – przewodnicząca zespołu, 

Anna Bilińska – starszy inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 130-2/2019 z dnia 10.06.2019 r. 

(Dowód nr 1 i 2) 

w terminie od 18.06.2019 r. do 25.06.2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w ośrodku, 

w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego 

w Drzonkowie. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Rocznym Planem Kontroli 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2019. 

 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. Grażyny Jelskiej, z dnia 31.05.2019 r., znak: PS-III.9520.2.2019.MZat, działającej 

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. 

(Dowód nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała: 

 Pani (*), posiadająca upoważnienie Dyrektora WOSiR w Drzonkowie p. Bogusława 

Sułkowskiego do występowania w jego imieniu w zakresie kontroli. 

(Dowód nr 4) 

 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 

jest ośrodkiem o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym i hotelem (REGON: 970472908, 
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NIP: 9730003174). Został utworzony jako zakład budżetowy w dniu 01.01.1996 r. na mocy 

Zarządzenia nr 163 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 20.11.1995 r.                      

Dyrektorem ośrodka jest p. Bogusław Sułkowski, któremu Uchwałą Nr 26/379/19 Zarządu 

Województwa Lubuskiego z dnia 26.03.2019 r. zostało udzielone pełnomocnictwo 

do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego 

w zakresie działania WOSiR w Drzonkowie. Ośrodek posiada statut. 

(Dowód nr 5 i 6) 

 Podmiot kontrolowany jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup 

osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON na turnusy rehabilitacyjne 

o charakterze: 

1) rekreacyjno-sportowym i sportowym – w dyscyplinach: tenis, pływanie, tenis stołowy, 

jeździectwo, siatkówka, koszykówka, nordic walking, strzelectwo (z broni 

pneumatycznej i laserowej), boccia; 

2) szkoleniowym – z zakresu dietetyki, rozwoju osobistego, ukierunkowania 

do trenowania w ww. dyscyplinach. 

 Aktualny wpis do rejestru wojewody  Nr OD/08/1/18 ważny jest do dnia 

02.07.2021r. Ośrodek uprawniony jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych 

z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, 

ze schorzeniami układu krążenia, z otyłością, z cukrzycą, ze schorzeniami układu 

oddechowego, z chorobami układu pokarmowego. 

Ustalenia kontroli: 

Baza noclegowa oraz żywieniowa w Ośrodku. 

 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 

jest obiektem całorocznym. Według danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

ośrodków łączna liczba miejsc noclegowych wynosi 200 – w budynkach „Olimpijczyk” 

i „Sportowiec” (111 miejsc) i w 7 domkach typu Bungalow (89 miejsc). W toku kontroli 

ustalono, że obecnie trwa termomodernizacja domków i nie są użytkowane. Po jej 

zakończeniu obiekty zostaną wydzierżawione na okres 5 lat, co wynika z realizowanego 

projektu. Upoważniona do udzielania informacji podczas kontroli p. (*), zobowiązała się do 

wycofania z oferty miejsc noclegowych w bungalowach. W dniu 24.06.2019 r. wpłynęło do 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pismo z prośbą o wykreślenie tych 

miejsc noclegowych z wniosku oraz z prawidłową informacją o rodzajach stosowanych diet. 

Po korekcie łączna ilość miejsc noclegowych wynosi w całej bazie noclegowej Ośrodka 111. 

Powyższe informacje zostały zmienione w rejestrze ośrodków prowadzonym przez 

Wojewodę Lubuskiego. Ponadto z oświadczenia prowadzącego Ośrodek wynika, że ilość 

miejsc noclegowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się 

na wózkach inwalidzkich wynosi 8 i znajdują się one w budynku „Olimpijczyk” (4 pokoje). 

(Dowody nr 7 i 8) 

 W obiekcie „Olimpijczyk” znajduje się 27 pokoi 2-osobowych z łazienkami. Pokoje 

są przestronne, zapewniające swobodę ruchu i użytkowania. Wyposażenie pokoi stanowią 

łóżka, stoliki nocne, lampki nocne, telewizor, stół, krzesła, szafa, suszarki do prania oraz 

lustro. Łazienki posiadają brodzik bez progu, odpowiednie uchwyty przy umywalce i muszli, 
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lustro i krzesło. W obiekcie „Olimpijczyk” znajdują się również pralnia oraz 

2 ogólnodostępne pomieszczenia, w których jest zlew, lodówka i czajnik oraz suszarnia. 

Podczas kontroli przeprowadzono oględziny w pokojach 101, 102, 106, 111 i 113, ponieważ 

z uwagi na pełne obłożenie Ośrodka nie było możliwości dokonania oględzin wszystkich 

pokoi. 

 W obiekcie „Sportowiec” znajduje się 57 miejsc noclegowych w 3 pokojach             

1-osobowych, 9 pokojach 2-osobowych oraz 12 pokojach 3-osobowych. Pokoje te nie 

są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie 

pokoi stanowią łóżka, stoliki nocne, lampki nocne, telewizor oraz szafa. Łazienki posiadają 

brodzik, umywalkę oraz muszlę. W obiekcie znajduje się stołówka i sala telewizyjna. Podczas 

kontroli przeprowadzono oględziny pokoju 105, ponieważ z uwagi na pełne obłożenie 

Ośrodka nie było możliwości dokonania oględzin wszystkich pokoi. 

 Budynki „Olimpijczyk” i „Sportowiec” wyposażone są w windy, umożliwiające 

osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację pomiędzy kondygnacjami, a przy 

wejściach znajdują się pochylnie. 

 Na terenie ośrodka znajduje się stołówka. Według przedstawionej informacji istnieje 

możliwość serwowania posiłków dostosowanych do potrzeb klientów przebywających 

na turnusach rehabilitacyjnych i przygotowania diety cukrzycowej, niskotłuszczowej 

i wątrobowej. 

 (Dowody nr 8 i 9) 

Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. 

 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 

dysponuje bazą do rehabilitacji oraz zajęć ogólnousprawniających. Sale do rehabilitacji 

ruchowej posiadają atestowane wyposażenie oraz sprzęt, tj. atlasy, drabinki, materace oraz 

sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć fitness: piłki, tubingi, hantle, karimaty, stepy, 

kettle, gimstick wodny i lądowy, kije nordick walking, makarony, deski, pasy 

wypornościowe. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty 4-torowy o długości 25 m oraz 

kryty basen olimpijski o długości 50 m, przy którym znajduje się odkryta niecka rekreacyjna 

oraz brodzik dla dzieci. Przy basenach zlokalizowano pokoje ratowników oraz trenerów, 

a także toalety i szatnie ogólnodostępne oraz te przystosowane dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek posiada bardzo dobrze rozbudowaną bazę jeździecką. 

W skład kompleksu wchodzą: hipodrom jeździecki, plac treningowy – rozprężalnia 

do zawodów jeździeckich, 2 kryte ujeżdżalnie, stanowisko do treningu koni (tzw. karuzela), 

tereny crossowe oraz 4 stajnie. Na terenie Ośrodka znajdują się również gabinety odnowy 

biologicznej, w skład których wchodzą gabinety masażu, sauny fińskie, jacuzzi, komora 

infrared, jaskinia solna, wirówki kończyn dolnych i górnych oraz gabinet kosmetyczny. 

Gabinet lekarski lub zabiegowy. 

 Ośrodek posiada gabinet pielęgniarski o powierzchni ok 8 m² wyposażony 

w umywalkę z bieżącą wodą, aparat do mierzenia ciśnienia, leżankę lekarską, wagę, torbę 

medyczną, butlę tlenową, deskę ortopedyczną oraz defibrylator. 

Zaplecze do zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. 

 Na terenie ośrodka znajdują się obiekty i pomieszczenia sprzyjające realizacji zajęć 

sportowych, rekreacyjnych czy kulturalno-oświatowych. W skład kompleksu sportowego 

wchodzą 2 hale sportowe wielofunkcyjne. W jednej znajdują się 4 korty do tenisa zimnego, 
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boisko do koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. W drugiej hali odbywają się głównie 

zajęcia z tenisa stołowego, jednakże posiada ona również boisko do koszykówki i siatkówki. 

Przy każdej hali znajdują się toalety i szatnie przystosowane do potrzeb osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w skład kompleksu wchodzą: korty tenisowe 

na świeżym powietrzu, siłownia, sala gimnastyczna, sala szermiercza, strzelnica 

pneumatyczna i strzelnica laserowa. Ośrodek posiada duże tereny rekreacyjne umożliwiające 

prowadzenie imprez plenerowych z możliwością rozstawienia namiotów i scen, plac 

piknikowy, zadaszone miejsce z siedziskami, plac na ognisko, domek grillowy, plac zabaw 

oraz kawiarnię. Na terenie ośrodka oraz terenach leśnych wyznaczono ścieżki spacerowe 

do nordic walking, a także pole kampingowe z zapleczem sanitarno-higienicznym.  

 Ośrodek dysponuje 3 salami ogólnego przeznaczenia, 2 salami do terapii zajęciowej 

oraz 4 salami konferencyjnymi. W salach konferencyjnych wyposażenie obejmuje stoły, 

krzesła, tablice interaktywne, projektor, laptop, flipczart oraz nagłośnienie. W ośrodku 

zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą m.in. trenerzy i instruktorzy 

pływania, jazdy konnej, strzelectwa, nordic walking, fitness, tenisa, tenisa stołowego, bocci 

oraz ratownicy medyczni. 

Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych oraz 

infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach. 

Ośrodek jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do przyjmowania 

osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami. Dojścia do budynków oraz 

ciągi piesze są utwardzone, przy zejściach z chodnika znajdują się specjalne pasy płyt 

z wypukłą fakturą oraz płaskie krawężniki. Na terenie całego ośrodka są umieszczone 

drogowskazy, które ułatwiają poruszanie się po tak dużym obszarze. Przy każdym obiekcie 

znajdują się pochylnie, ułatwiające wejście dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wokół budynku i przed wejściem jest dużo przestrzeni, przed drzwiami 

nie znajdują się żadne elementy wystające ponad poziom wejścia do budynku. W każdym 

obiekcie znajdują się specjalistyczne plany tyflograficzne, ułatwiające orientację osobom 

niedowidzącym lub niewidomym. Wewnątrz budynków znajdują się windy. Schody 

wykonane są z materiałów niepowodujących poślizgu, bez nosków i podcięć, zaopatrzone 

są w balustrady i poręcze. Szerokie korytarze posiadają oznaczoną kolorystycznie, 

niepowodującą poślizgu nawierzchnię. Ogólnodostępne toalety i natryski znajdujące się 

w każdym budynku wyposażone są w odpowiednie uchwyty, niezbędne do korzystania 

z urządzeń. Nisko zamontowana szafki w szatniach umożliwiają swobodne korzystanie z nich 

przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Pokoje, pomieszczenia do rehabilitacji, 

zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych są oznaczone piktogramami 

opisanymi pismem Braille’a. Na terenie całego Ośrodka, przy każdym obiekcie znajduje się 

bezpłatny parking ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają 

osoby niepełnosprawne. 

 Po przeprowadzonej w dniu 18.06.2019 r. kontroli problemowej w Wojewódzkim 

Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 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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- ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami 

wyszczególnionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków; 

 Biorąc pod uwagę realizację zadań w zakresie spełniania warunków określonych dla 

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

rehabilitacyjne zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną. W związku z powyższym 

odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 62.  

 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. Pan Bogusław Sułkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej:                          Osoby kontrolujące: 

 

 Bogusław Sułkowski                             Marta Zatylna 

   Dyrektor WOSiR               Starszy Inspektor  

                  w Drzonkowie                                            w Wydziale Polityki Społecznej  

 

 Anna Bilińska 

                     Starszy Inspektor  

           w Wydziale Polityki Społecznej  

 

 Zielona Góra, dnia 25.07.2019 r.             Gorzów Wlkp., dnia 19.07.2019 r. 

 

 

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

publicznej (Dz.U.2019.1429)      

 


