
INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI  

doraźnej przeprowadzonej  

w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym  

„Pałac” w Przełazach Sp. z o.o.,  

Przełazy 20, 66-218 Lubrza  

 

 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 – Inspektor w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 266-1/17 z dnia 20.10.2017 r. – przewodnicząca zespołu, 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 266-2/17 z dnia 20.10.2017 r. 

(Dowody nr 1 i 2) 

w terminie od 24.10.2017 r. do 27.10.2017 r. przeprowadził kontrolę doraźną w ośrodku, 

w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” 

w  Przełazach Sp. z o.o. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia 

działalności Ośrodka w Przełazach 20, 66-218 Lubrza w dniu 24.10.2017 r. W dniach 25.10-

27.10.2017 r. zespół kontrolny dokonywał analizy dokumentów w siedzibie Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp 

 Zgoda na kontrolę doraźną wydana została przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 

17.10.2017 r.  

 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). 

 Przedmiot kontroli obejmował stwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka 

do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych 

oraz potwierdzenie spełniania warunków dostępności określonych w § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a 

rozporządzenia w sprawie turnusów (...) 

 W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Michał Chromiński – Prezes Zarządu. 

 Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach 

Sp. z o.o. (REGON: 080472886, NIP: 9271923419) z siedzibą w Przełazach 20 prowadzi 

działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366995 (informacja potwierdzona na stronie 

https://ems.ms.gov.pl/krs w dniu 14.11.2017 r.). Organem uprawnionym do reprezentacji 

podmiotu jest zarząd. Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu – p. Michał 

Chromiński. 

 Podmiot kontrolowany jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup 

osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON na turnusy rehabilitacyjne 
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o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym. Aktualny wpis do rejestru Nr OD/08/2/16 ważny 

jest do dnia 31.10.2019 r.  

Ustalenia kontroli: 

 W związku z otrzymaniem informacji dotyczących nieprawidłowości 

w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o., 

w ośrodku została przeprowadzona kontrola doraźna. Zagadnienia badane przez zespół 

kontrolny dotyczyły sytuacji związanej z poślizgnięciem i upadkiem uczestniczki turnusu 

rehabilitacyjnego na mokrej nawierzchni korytarza, niedostosowania ośrodka do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz braku zapewnienia odpowiednich warunków bytowych na jego 

terenie.  

 W odniesieniu do sytuacji związanej z upadkiem na korytarzu uczestniczki turnusu, 

p. Michał Chromiński potwierdził, iż w dniu 14.09.2017 r., w godzinach porannych, doszło 

do takiej sytuacji. Pan Chromiński przekazał dokumenty, materiały oraz notatki dotyczące 

pobytu uczestniczki oraz jej opiekuna na turnusie. Ponadto zespół kontrolny przyjął 

od p. Chromińskiego ustne wyjaśnienia w tej sprawie, opisujące przebieg wydarzeń. 

Sporządzono protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień. 

(Dowody nr 3 i 4) 

 Z informacji zawartych w zebranej w toku postępowania dokumentacji wynika, 

że podłoga na korytarzu w momencie upadku była mokra i śliska. W związku z powyższym 

zespół kontrolny zwrócił uwagę na konieczność stosowania środków ostrzegawczych 

informujących o mokrej nawierzchni, a także na rozważenie możliwości wykonywania 

czynności porządkowych i sprzątających w czasie mniejszego natężenia ruchu na korytarzach, 

np. w godzinach wieczornych. 

 Zespół kontrolny w dniu 24.10.2017 r. przeprowadził oględziny ośrodka, co pozwala 

potwierdzić iż Ośrodek jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany 

do przyjmowania osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami.  

 Dodatkowo przeprowadzono oględziny pokoju nr 104, w którym zakwaterowana 

była poszkodowana w wyniku upadku uczestniczka turnusu wraz z opiekunem. Zespół 

kontrolny stwierdził, że w dniu kontroli, tj. 24.10.2017 r. to pomieszczenie nie jest 

przeznaczone do zakwaterowania, ponieważ pełni ono aktualnie funkcję poczekalni 

i przebieralni dla osób korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Wobec powyższego zespół kontrolny nie miał możliwości odniesienia 

się do faktycznego stanu wyposażenia pokoju, jakie było podczas turnusu rehabilitacyjnego 

w okresie od 11.09.2017 r. do 24.09.2017 r. Pan Chromiński oświadczył natomiast, iż obecny 

sposób użytkowania pomieszczenia funkcjonuje od dnia 01.10.2017 r., a podczas turnusu, 

w którym uczestniczyła poszkodowana pokój był przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową. Według oświadczenia pokój 

wyposażony był w 2 łóżka, kanapę, stoliki nocne, szafę, stół z krzesłami oraz telewizor, 

co stanowi standardowe wyposażenie, nieodbiegające od wyposażenia w innych pokojach 

w Ośrodku. Dodatkowe elementy wyposażenia, jak np. radio lub lampki nocne mogą być 

udostępnione w razie potrzeby oraz możliwości.  

 (Dowód nr 5) 

 Zespół kontrolny stwierdził, iż zaistniała rozbieżność danych zawartych we wniosku 

o wpis do rejestru ośrodków a stanem faktycznym dotyczącym liczby pokoi w Ośrodku, 
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ponieważ pokój nr 104 od dnia 01.10.2017 r. nie jest przeznaczony do zakwaterowania 

uczestników turnusów rehabilitacyjnych i został wyłączony z oferty noclegowej. W związku 

z tym zasadne jest zaktualizowanie informacji dotyczącej bazy noclegowej Ośrodka oraz 

ilości dostępnych pokoi i miejsc noclegowych. 

 W dniu 24.10.2017 r. przeprowadzono także oględziny łazienki przynależnej 

do pokoju nr 104 (obecnie przebieralni). Stwierdzono, że łazienka posiada szerokie drzwi 

wejściowe oraz powierzchnię zapewniającą swobodne poruszanie się. Wyposażona jest 

w prysznic, WC, umywalkę oraz lustro. Brodzik nie posiada progów, znajduje się na równi 

z podłogą, jego nawierzchnia jest perforowana, antypoślizgowa. Dodatkowym wyposażeniem 

łazienki jest specjalne przenośne siedzisko niezbędne do korzystania z urządzeń oraz 

3 uchwyty – przy WC, umywalce oraz prysznicu.  

 Po przeprowadzonej w dniu 24.10.2017 r. kontroli doraźnej w Powiatowym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o., stwierdza się, iż: 

- 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 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn.zm.) 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 

pokoi w Ośrodku. 

 

 Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli (brak 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. Pan Michał Chromiński – Prezes Zarządu, Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o. 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

Podpis osoby upoważnionej:    Osoby kontrolujące: 

 

 Michał Chromiński                                               Marta Zatylna 

     Prezes Spółki         Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Anna Bilińska 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

          Przełazy, dnia 22.11.2017 r.   Gorzów Wlkp., dnia 16.11.2017 r. 


