Lubuski Urząd Wojewódzki
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ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
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Pan
Michał Chromiński
Prezes Zarządu
Powiatowy Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Pałac” w Przełazach Sp. z o.o.
Przełazy 20
66-218 Lubrza

WNIOSKI I ZALECENIA
zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
podczas kontroli doraźnej
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 266-1/17
z
dnia
20.10.2017r.–
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.
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 PFRON Powiatowy Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy „Pałac” w Przełazach Sp. z o.o., z siedzibą w Przełazach 20.
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 (...).
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).
W związku z ustaleniami kontroli, które zostały przedstawione w informacji
o wynikach kontroli, podpisanej w dniu 22.11.2016 r. przez Pana Michała Chromińskiego,

Prezesa Zarządu, przekazuję na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie turnusów
(…) wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.
Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:
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
zespół 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 oraz pokoju
nr 104 z łazienką, w którym zakwaterowana była poszkodowana w wyniku upadku
uczestniczka turnusu wraz z opiekunem, co pozwala potwierdzić, iż Ośrodek jest pozbawiony
barier architektonicznych, przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych
z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami. Zespół kontrolny stwierdził jednak, iż zaistniała
rozbieżność danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru ośrodków a stanem faktycznym
dotyczącym liczby pokoi w Ośrodku, 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 dniu 28.11.2017 r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
wpłynęła podpisana przez p. Michała Chromińskiego informacja o wynikach kontroli razem
z wiadomością o zmniejszeniu bazy noclegowej w Ośrodku i przeznaczeniu jednego pokoju
na szatnię dla pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia. W związku z poinformowaniem Wojewody Lubuskiego o zaistniałych
zmianach, niezbędne jest dokonanie aktualizacji oraz zmian w rejestrze ośrodków tak, aby
informacje w nim zawarte były zgodne ze stanem faktycznym Ośrodka.
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 z nieprawidłowościami.
Wnioski i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości:
Zobowiązuje się Pana Michała Chromińskiego – Prezesa Zarządu do:
1) przekazania Wojewodzie Lubuskiemu szczegółowej informacji o dokładnej liczbie
miejsc noclegowych ogółem oferowanych przez ośrodek, liczbie pokoi, liczbie miejsc
dla osób poruszających się na wózkach, liczbie pokoi dla osób poruszających się
na wózkach oraz liczbie pokoi z pełnym węzłem sanitarnym.

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów (…), ośrodek
zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykonania wniosków
i zaleceń pokontrolnych 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 wniosków i zaleceń. Powyższy termin, może być przedłużony przez Wojewodę
na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. Zgodnie z § 21 ust. 5 w/w
rozporządzenia ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosków i zaleceń.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

