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INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI 

 

problemowej przeprowadzonej w ośrodku rehabilitacyjnym  

Zajazd Chrobry ZPCH, Waldemar Dubik,  

ul. Warszawska 19, 66-235 Torzym, Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy  

Pałac „Magnat” Garbicz 37, 66-235 Torzym 

w dniach od 31 marca do 8 kwietnia 2016 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: 

 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 52-1/16 z dnia 29.03.2016 r. – 

przewodnicząca zespołu 

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 52-2/16 z dnia 29.03.2016 r.  

(Dowód nr 1 i 2) 

w terminie od 31 marca do 8 kwietnia 2016 r. przeprowadził kontrolę problemową w ośrodku 

prowadzonym przez Pana Waldemara Dubika pod nazwą Zajazd Chrobry ZPCH, Waldemar 

Dubik, ul. Warszawska 19, 66-235 Torzym, Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy Pałac 

„Magnat” Garbicz 37, 66-235 Torzym. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Rocznym 

Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na rok 2016. 

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 22.03.2016 r., znak: PS-III.9520.2.2016.ABil, działającej  

z upoważnienia Wojewody Lubuskiego. 

(Dowód nr 3) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Waldemar Dubik – właściciel Ośrodka 

Rehabilitacyjno Wczasowego Pałac „Magnat” w Garbiczu. 
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Ośrodek położony jest między dwoma jeziorami Głębokim i Krzywym w powiecie 

sulęcińskim, gmina Torzym. Swoje usługi świadczy przez cały rok. 

Na dzień kontroli, tj. 31 marca 2016 r. ORW Pałac „Magnat” posiadał wpis do rejestru 

ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, potwierdzony zawiadomieniem  

o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/08/2/15 z dnia 04.09.2015 r. (dokumentacja dostępna w 

aktach tut. Wydziału). Podmiot kontrolowany jest uprawniony do przyjmowania na turnusy 

rehabilitacyjne o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym oraz nauki niezależnego 

funkcjonowania z niepełnosprawnością osoby niepełnosprawne 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 padaczką,  

ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami 

metabolicznymi, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa.  

Powyższy wpis do rejestru ośrodków ważny jest do dnia 04.09.2018 r. W dniu kontroli 

w ośrodku nie odbywał się turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, 

korzystających z dofinansowania z PFRON.  

 

Ustalenia kontroli: 

Baza noclegowa oraz żywieniowa w Ośrodku. 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy Pałac „Magnat” w Garbiczu jest obiektem 

całorocznym. Zakwaterowanie w Ośrodku odbywa się w budynku murowanym, w którego 

skład wchodzą parterowe pawilony połączone są ze sobą wewnętrzną siecią korytarzy.   

W budynku wybudowano stałe pochylnie w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń 

położonych na różnych poziomach. Pokoje są z pełnym węzłem sanitarnym.  

Z przedstawionego podczas kontroli wykazu pokoi wynika, iż liczba miejsc 

noclegowych ogółem wynosi 40. Ośrodek oferuje 20 pokoi 2-osobowych, w tym  

17 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

(Dowód nr 4) 

Natomiast z wniosku z dnia 27.08.2015 r. złożonego do Wojewody Lubuskiego o wpis  

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania PFRON wynika, iż baza noclegowa  

to 44 miejsca noclegowe w 22 pokojach 2-osobowych. Zgodnie z wnioskiem wszystkie 

pokoje są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Ustalono, że istnieją rozbieżności w ilości miejsc noclegowych wykazanych  

w zestawieniu, a wykazanych we wniosku z dnia 27.08.2015 r. o wpis do rejestru ośrodków. 

Prowadzący Ośrodek wyjaśnił, iż z powodu braku dostatecznie szerokich drzwi wejściowych 

oraz przekazanie pokoju do dyspozycji organizatora turnusów rehabilitacyjnych zrezygnował 

z włączenia dwóch pomieszczenia do oferty noclegowej.  

Oferowane pokoje są przestronne, bez barier architektonicznych, posiadają drzwi 

wejściowe o szerokości umożliwiającej swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.  

Z pomieszczeń noclegowych jest bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku.  
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W dniu kontroli sprawdzono: 

- pokoje od nr 1 do 15 oraz od nr 17 do 21. 

Ustalono, że pokoje noclegowe wyposażone są w łóżka, stół, krzesła, sofę, stoliki nocne  

wraz z lampkami, szafę, telewizor, czajnik, lodówkę oraz podstawowe naczynia tj. szklanki, 

talerze, sztućce. Łazienki w pokojach od nr 1 do nr 6 wyposażone są w wannę, natomiast 

pokoje od nr 7 do nr 15 oraz od nr 17 do nr 21 posiadają prysznic bez progu umożliwiający 

swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich, siodełko prysznicowe, uchwyty  

przy umywalce i wc. Wielkość łazienki pozwala na dogodne poruszanie się wózkiem 

inwalidzkim. W trakcie trwania czynności kontrolnych otrzymano oświadczenie  

Pana Waldemara Dubika, iż w prowadzonym przez niego Ośrodku realizowane są wyłącznie 

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Uczestnikom turnusów towarzyszą rodzice  

lub opiekunowie.  

(Dowód nr 5) 

Na terenie ośrodka znajduje się kuchnia oraz sala jadalna. Ośrodek gwarantuje możliwość 

stosowania diet: bezglutenowej, wegetariańskiej, niskotłuszczowej, wątrobowej  

oraz cukrzycowej.  

Zgodnie z oświadczeniem prowadzącego Ośrodek jadłospis może zostać dostosowany  

do indywidualnych potrzeb dziecka przebywającego na turnusie. Przed rozpoczęciem turnusu 

rodzic zgłasza potrzebę diety, natomiast w dniu przyjazdu do Ośrodka ustalane jest menu 

według potrzeb dziecka. W Ośrodku istnieje możliwość podania potrawy w postaci 

zmiksowanej. Najczęściej stosowaną dietą jest dieta bezglutenowa.  

(Dowód nr 6) 

 

Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. 

 Ośrodek posiada zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji. Są to: sala  

do rehabilitacji ruchowej o powierzchni ok 90 m², gabinet terapii przestrzennej, basen, 

gabinet logopedyczny, gabinet fizykoterapii, dwa gabinety terapii ręki, gabinet terapii 

pedagogicznej, sala do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, gabinet 

kinezyterapii, terapii manualnej oraz kryta ujeżdżalnia do prowadzenia hipoterapii.  

Sale przeznaczone do rehabilitacji wyposażona są w drabinki, materace, równoważnie, 

lustra oraz inne elementy niezbędne do prowadzenia zajęć tj. piłki, chodziki, stoły do ćwiczeń 

sterowane elektrycznie. Sala do rehabilitacji oraz gabinet terapii przestrzennej posiadają 

szerokie, przesuwne drzwi bez progów.  

Gabinet lekarski lub zabiegowy. 

 Ośrodek posiada gabinet lekarski o powierzchni ok 12 m² wyposażony w umywalkę  

z bieżącą wodą, aparat do mierzenia ciśnienia, leżankę lekarską, wagę, oraz zestaw  

do udzielania pierwszej pomocy. Gabinet lekarski spełnia wymogi określone w § 15 ust. 1  

pkt 2 lit. e) rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  

 

Zaplecze do zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. 

 Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw, plac do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, 

mini boisko, kort tenisowy, tor do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach 
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inwalidzkich, wiata z miejscem do grillowania, miejsce na ognisko. Wzdłuż linii brzegu 

jeziora wiedzie trasa spacerowa.  

Do dyspozycji kuracjuszy jest sala wyposażona w meble i akcesoria kuchenne. Służy 

ona zarówno do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania jak i do nauki niezależnego 

funkcjonowania z niepełnosprawnością. Wysokość blatu kuchennego oraz dostępność szafek 

dostosowana jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Kuchnia wyposażona jest w naczynia kuchenne niezbędne do nauki gotowania. Na terenie 

Ośrodka istnieje możliwość wypożyczenia książek i zorganizowania dyskoteki.  

 

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 budynku oraz 

ciągi piesze są utwardzone, zapewniające swobodne poruszanie się. Wokół budynku i przed 

wejściem jest dużo przestrzeni, przed drzwiami nie znajdują się żadne elementy wystające 

ponad poziom wejścia do budynku, drzwi posiadają odpowiednie wymiary, są wykonane  

z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników. Wewnątrz budynku znajdują 

się stałe pochylnie umożliwiające dostęp do pomieszczeń położonych na różnych poziomach. 

Pochylnie zaopatrzone są w balustrady zabezpieczające przed wypadnięciem. Przy salach  

do rehabilitacji znajduje się ogólnodostępna, przestronna toaleta wyposażona w odpowiednie 

uchwyty, niezbędne do korzystania z urządzeń. W budynku widoczne jest oznakowanie 

ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, żywienia, do rehabilitacji 

czy rekreacji. Pokoje i łazienki posiadają odpowiednie wyposażenie oraz powierzchnię 

zapewniającą swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia przez osoby niepełnosprawne 

poruszające się na wózkach. Na terenie ośrodka istnieje możliwość parkowania samochodów 

na utwardzonym parkingu.  

Po przeprowadzonej w dniu 31 marca 2015 r. kontroli problemowej w Ośrodku 

Rehabilitacyjno Wczasowym Pałac „Magnat” w Garbiczu 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; 

- 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  

o rehabilitacji (…) 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 miejsc noclegowych.  

 

 

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod nr 10. 
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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 Waldemar Dubik – właściciel Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Pałac 

„Magnat” w Garbiczu; 

2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Waldemar Dubik          Osoby kontrolujące: 

 

Anna Bilińska 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

Marta Zatylna 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej  

 

 

Garbicz, dnia          Gorzów Wlkp., dnia 19 kwietnia 2016 r. 


