
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

PS-P.9521.1 .2014.SŁ

Pan Grzegorz Biczysko - właściciel 
„BRATNIAK” Biura Turystycznego 
ul. Rynek 56/57/3 
50-116 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

W  dniu 24 lutego 2015 r. na podstawie:
-  art. lOd ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
-  § 19 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. N r 230, poz. 1694);
-  art. 77 ustawy z dnia 2 Iipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013, 

poz. 672 ze zm.),
-  imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. 

PS-P.0030.54.2015.,

zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu w składzie:
1. Sylwia Łuczkowska- straszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2, Joanna Stańda -  starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego,

przeprowadził kontrolę problemową „BRATNIAK” Biura Turystycznego Grzegorz Biczysko 
ul. Rynek 56/57/3, 50-116 Wrocław -  organizatora turnusów rehabilitacyjnych, której tematem było 
stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem 
programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz 
rodzaje zajęć lub schorzeń uczestników tych turnusów.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę 
Dolnośląskiego planem kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w I półroczu 2015 r.

Okres objęty kontrolą:
Od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 24 lutego 2015 r. tj. do dnia kontroli.

Zakres kontroli dotyczył stwierdzenia spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych 
warunków określonych w art. lOc ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą” oraz § 2 ust. 3, § 12 i § 13 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”, a mianowicie:



1) miejsca organizacji turnusów tj., czy zgodnie z art. lOc ust. 2 pkt 2 oraz 10 c ust. 5 turnusy są 
organizowane na terenie kraju, wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru 
ośrodków prowadzonego przez wojewodę, z wyłączeniem turnusów organizowanych 
w formie niestacjonarnej,

2) czasu trwania turnusu tj., czy zgodnie z art. lOc ust. 5 ustawy czas trwania turnusów wynosi 
co najmniej 14 dni,

3) liczby uczestników turnusów tj., czy zgodnie z art. lOc ust. 5 ustawy turnusy rehabilitacyjne 
są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych liczących nie mniej niż 20 uczestników,

4) uczestników turnusów -  ich wiek, rodzaj schorzeń lub dysfunkcji lub rodzaj 
niepełnosprawności
tj., czy zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla osób 
niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub 
rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji,

5) kadry, czy zgodnie z art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia organizator 
zabezpieczył turnusy od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący 
osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie, w tym zapewnił 
osobom niepełnosprawnym:

■ stałą opiekę pielęgniarską,
■ umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu, w szczególności

prowadzenie badań lekarskich na początku turnusu i w  razie potrzeby także na końcu 
tych turnusów, jeśli program turnusu przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne,

■ kadrę taką jak: kierownika turnusu, pielęgniarkę, pedagoga lub inną osobą posiadającą
przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów dla dzieci oraz osób
z upośledzeniem umysłowym, psychologa lub psychiatrę w  przypadku organizowania 
turnusów dla osób z chorobą psychiczną, specjalisty do spraw rekreacji, specjalisty do 
spraw rehabilitacji ruchowej, tłumacza języka migowego w przypadku turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu oraz innych specjalistów 
wymaganych z uwagi na rodzaj turnusu.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała: kierownik biura- upoważniona do reprezentacji właściciela 
przedsiębiorstwa -  upoważnienie z dnia 07.02.2015 r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełni Pan Grzegorz Biczysko prowadzący 
„BRATNIAK” Biuro Turystyczne Grzegorz Biczysko ul. Rynek 56/57/3, 50-116 Wrocław, co 
potwierdza wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP z dnia 
28.01.2015 r.

USTALENIA KONTROLI

„BRATNIAK” Biuro Turystyczne Grzegorz Biczysko ul. Rynek 56/57/3, 50-116 Wrocław posiada od 
dnia 2 stycznia 2013 r. wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego 
przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr OR/02/0009/12. Wpis jest ważny do dnia 
2 stycznia 2016 r. i uprawnia ww. podmiot do organizowania następujących turnusów 
rehabilitacyjnych:

1. Usprawniająco -  rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych:
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z dysfunkcją narządu wzroku,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,

2



- z chorobami układu pokarmowego
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu moczowo -  płciowego,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- z zaburzeniami głosu i mowy
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- z cukrzycą,
- kobiety po mastektomii.

2. Rozwijających zainteresowania i uzdolnienia - turystyczne dla grup osób 
niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z dysfunkcją narządu wzroku,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z chorobami układu pokarmowego
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu moczowo -  płciowego,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
- z zaburzeniami głosu i mowy
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- z cukrzycą,
- kobiety po mastektomii.

Ustalono, że organizator zorganizował w  kontrolowanym okresie 4 turnusy usparwniajaco -  
rekreacyjne. Kontrolą szczegółową objęto dwa losowo dobrane turnusy 
z przedłożonej przez organizatora listy turnusów organizowanych w okresie kontrolnym, są to turnusy 
wskazane w poniższej tabeli:

Lp. Termin
turnusu

Rodzaj turnusu Rodzaj 
dysfunkcji lub schorzenia

Ilość
uczestników*

Miejsce zakwaterowania

1 21.06.2014
05.07.2014

Usprawniająco-
rekreacyjny

- ze schorzeniami układ 
krążenia,

- ze schorzeniami układu 
oddechowego

- z cukrzycą,
- z chorobami układu 

moczowo- płciowy,
- ze schorzeniami 

onkologicznymi

21
Dom W czasowy 
„Karkonosze” 
ul. Kasprowicza 1 
72-600 Świnoujście 
Nr OD/32/0035/12

2 03.10.2014
16.10.2014

Usprawniaj ąco- 
rekreacyjny

- ze schorzeniami układ 
krążenia,

- ze schorzeniami układu 
oddechowego,

- z cukrzycą,
- z chorobami układu

22 Dom W czasowy 
„Karkonosze” 
ul. Kasprowicza 1 
72-600 Świnoujście 
Nr OD/32/0035/12



moczowo- płciowego,
- z chorobą psychiczną
- z chorobami układu 

pokarmowego
* liczba uczestników nie uwzględnia opiekunów oraz kadry

Informacje przedstawione w tabeli uzyskane zostały z przedłożonych przez organizatora: 
imiennych list uczestników turnusu, 
programów turnusów,
zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodka, do którego organizator kierował uczestników danego 
turnusu rehabilitacyjnego.

1. Miejsce organizacji turnusu

Kontrolujący ustalili, iż uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych w ww. terminach były osoby 
z następującymi dysfunkcjami:

- ze schorzeniami układ krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z cukrzycą,
- z chorobami układu moczowo- płciowego,
- z chorobą psychiczną,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami onkologicznymi.

Turnusy odbyły się w Ośrodku pn. Dom Wczasowy „Karkonosze” ul. Kasprowicza 1 w Świnoujściu., 
który jest dostosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych z ww. dysfunkcjami 
i schorzeniami. Potwierdza to zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0035/12 z dnia 
17 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym organizator spełnił wymóg wskazany w art. lOc ust. 2 pkt 2 ustawy 
w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego.

2. Czas trwania turnusu.

Kontrolowane turnusy zostały zaplanowane na minimum 14 dni, co potwierdzają przedłożone przez 
Organizatora:

programy turnusów,
listy turnusów zorganizowanych w kontrolowanym Okresie,
informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wysyłane do właściwego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (przedłożone kontrolującym do wglądu).

Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił wymóg wynikający z art. lOc ust. 5 ustawy 
w zakresie czasu trwania turnusów rehabilitacyjnych.

3. Liczba uczestników turnusów

Przedłożone przez Organizatora listy uczestników turnusów (wybranych próbko do szczegółowej 
analizy) potwierdzają, że:

turnus w terminie 21.06-05.07.2014 r. liczył dwudziestu jeden uczestników (osoby dorosłe 
oraz 2 dzieci: lat 11, lat 9).
Na w turnusie obecnych było również 3 opiekunów. W turnusie uczestniczyło 7 osób 
korzystających z dofinansowania PFRON,
turnus w terminie 3-16.10.2014 r. liczył 22 osoby oraz 2 opiekunów (wyłącznie osoby 
dorosłe). W turnusie uczestniczyło 6 osób korzystających z dofinansowania PFRON.

W obec. powyższego organizator spełnił wymóg wskazany w art. lOc ust. 5 ustawy 
w zakresie ilości osób wchodzących w skład grupy tumusowej.
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4. Dobór uczestników turnusu pod względem ich wieku i ich rodzaju dysfunkcji.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych 
o zbliżonych potrzebach wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności 
albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Kontrolujący w oparciu o przedłożoną przez organizatora 
dokumentację ze zorganizowanych turnusów, w tym listy uczestników turnusu potwierdzili, że 
uczestnikami turnusu wymienionych w tabeli na str. 2 tego wystąpienia były:

1) na turnusie w terminie 3-16.10.2014 r. 22 osoby dorosłe o zbliżonych potrzebach, 
wynikających w szczególności z rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub 
dysfunkcji,

2) w terminie 21.06-05.07.2014 r. 19 osób dorosłych oraz 2 dzieci w wieku 9 i 11.

Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił częściowo wymóg wynikający z § 2 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych, bowiem w turnusie dla osób dorosłych uczestniczyło 2 dzieci. Grupa 
tumusowa nie została zatem dobrana prawidłowo pod względem wieku uczestników.

Organizator wyjaśniając przyczyny ww. nieprawidłowości wskazał, że nie był świadomy 
przeciwwskazań do organizowania turnusu dla osób w różnych grupach wiekowych. Dwoje dzieci, 
które znalazły się na jednym z kontrolowanych turnusów były tam na wyraźne życzenie opiekuna.

Kierownik biura zobowiązała się uwzględniać w tym zakresie wymogi rozporządzenia w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych.

5. Kadra.

Organizator zapewnił w  dwóch kontrolowanych turnusach kadrę jak niżej :
• Lekarza -  specjalistę chorób wewnętrznych -legitymującego się dyplomem 

L. 10385/13233, sprawującego na turnusach opiekę lekarską, co potwierdza faktura 
nr 01/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. oraz nr 01/10/2014 z dnia 31.10.2014 r.,

• Dietetyka -  legitymującego się dyplomem Wyższej Szkoły Psychologicznej studia 
Podyplomowe na kierunku psychodietetyka, wykonującego swoje usługi na turnusach na 
podstawie umowy o dzieło z dnia 01.05.2014 r. zawartej do 03.01.2016 r . ,

• Psychologa -  legitymującego się świadectwem ukończenia Studiów Podyplomowych na 
kierunku pedagogiki ogólnej, dyplomem ukończenia rocznego Studium Psychologicznego 
Treningu Grupowego i Psychoedukacji, dyplomem ukończenia Studium Pomocy 
Psychologicznej, dyplomem ukończenia kursu Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej I 
i II Stopień, wykonującego swoje usługi na turnusach na podstawie umowy 
o dzieło z dnia 3.01.2014 r., zawartej do dnia 03.01.2016 r. Organizator przedłożył także, 
wśród dokumentów potwierdzających uprawnienia ww. osoby, opinię Krakowskiej Szkoły 
Psychoterapii Psychoanalitycznej, zawierającą m.in. informacje, że była ona 
w okresie 1999 do 2005 studentką tej uczelni i ukończyła w tym okresie 4 -  letni kurs 
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej i 2 letnie Studium Psychoterapii 
Psychoanalitycznej.
Z ustaleń kontroli wynika, że:

organizator zatrudnił członka kadiy na stanowisku psychologa z uwagi na ukończone 
studium psychologiczne i kursy w tym zakresie, uznając te uprawnienia za 
wystarczające do pełnienia opieki psychologicznej na turnusach. Jednak osoba ta nie 
ukończyła studiów wyższych z zakresu psychologii.
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Zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2 f  rozporządzenia organizator w przypadku organizacji turnusu dla 
osób z chorobą psychiczną zobowiązany jest zatrudnić psychologa lub lekarza psychiatrę. 
Osoba pełniąca funkcję psychologa na turnusie winna posiadać właściwe uprawnienia tj. 
dyplom magistra psychologii (art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa 
i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).

• Pedagoga -  legitymującego się dyplomem ukończenia Studiów w Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w  Kielcach na kierunku pedagogika, wykonującego swoje usługi na turnusach 
rehabilitacyjnych na podstawie umowy o pracę z dnia 01.05.2014 r. zawartej do 31.10.2014 r.

• Specjalisty do spraw K.O. i spraw rekreacyjno -  ruchowych -  posiadającego legitymację 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarządu Województwa 
Szczecińskiego, wykonującego swoje usługi na turnusach rehabilitacyjnych na podstawie 
umowy o dzieło z dnia 1.05.2014 r., zawartej do dnia 3.01.2016 r

• Pielęgniarkę -  legitymującą się prawem wykonywania zawodu nr AA0123038, wykonującą 
swoje usługi na podstawie umowy o dzieło z dnia 3.01.2014 r., zawartej do 3.01.2016.

• Kierownika Turnusu -  wykonującego swoje usługi na turnusach na podstawie umowy
0 pracę z dnia 1.02.2009 r., zawartej na czas nieokreślony,

• Instruktora Rehabilitacji Ruchowej -  legitymującego się dyplomem Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w  Szczecinie na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, 
świadectwem ukończenia 2 semestralnych studiów podyplomowych w zakresie fizjoterapii
1 masażu w odnowie biologicznej z tytułem - specjalista odnowy biologicznej, wykonujący na 
turnusach zabiegi fizoterapeutyczne, co potwierdza rachunek nr 7/2014 z dnia 05.07.2014 r. 
oraz nr 10/2014 z 16.10.2014 roku -  wystawiony tytułem wykonywania zabiegów 
fizj oterapeutycznych.

Zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2 c rozporządzenia organizator winien zapewnić na turnusie specjalistę do 
spraw rehabilitacji ruchowej.
Przedłożone w  trakcie kontroli dokumenty potwierdzają, że ww. osoba posiada dyplom mgr 
wychowania fizycznego ze specjalnością nauczycielską oraz studia podyplomowe 
z tytułem specjalisty do spraw odnowy biologicznej. Nie jest to zatem specjalista do spraw 
rehabilitacj i ruchowej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku winna mieć jednoznacznie potwierdzone uprawnienia 
specjalisty do spraw rehabilitacji ruchowej tj. posiadać: tytuł magistra rehabilitacji ruchowej, magistra 
fizjoterapii, licencjata fizjoterapii, mgr wychowania fizycznego ze specjalnością rehabilitacji lub 
gimnastyki leczniczej.

Ustaleń powyższych dokonano na podstawie przedłożonych przez organizatora umów o pracę oraz 
umów -  zleceń, zawartych z poszczególnych członkami kadry, rachunków za wykonywane usługi 
oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia niniejszej kadry w trakcie realizacji ww. turnusów.

Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił częściowo wymóg z art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy 
w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
w zakresie zabezpieczenia turnusów od strony kadrowej w sposób gwarantujący osobom 
niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie. Na stanowisku psychologa została 
bowiem zatrudniona osoba, która w świetle przepisów ustawy o zawodzie psychologa 
i samorządzie zawodowym psychologów, nie posiada uprawnień do pełnienie tej funkcji. 
Na stanowisku specjalisty do spraw rehabilitacji została zatrudniona osoba, która nie posiada 
specjalizacji w  tym zakresie.



6. Program

Zgodnie z art. lOc ust. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 9 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia 
z dnia 15 listopada 2007 r. program turnusu winien określać:

rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób 
niepełnosprawnych,
rodzaje zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających 
ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych, 
kadrę odpowiedzialną za realizację za realizację programu turnusu,
rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany.

Kontrolujący przeanalizowali programy turnusów ujętych w  tabeli wskazanej na str 2 niniejszego 
wystąpienia i ustalili, że Organizator:
1) zgodnie z art. lOc ust. 5 ustawy o rehabilitacji tj. zaplanował programy turnusów na minimum 

14 dni,
2) zgodnie z art. 10 c ust. 6 pkt 3 ustawy o rehabilitacji określił w  programach turnusów kadrę 

odpowiedzialną za realizację turnusów,
3) zgodnie z art. 10 c ust. 6 pkt 1 ustawy o rehabilitacji w  programach turnusów uwzględnił zapis 

dotyczący ich rodzaju,
4) zgodnie z art. lOc ust. 6 pkt 2 ustawy o rehabilitacji... programy turnusów obejmowały zajęcia 

kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne oraz inne zajęcia wynikające z rodzaju turnusu, 
z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych,

5) zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, programy 
turnusów potwierdzają, że został zapewniony łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych 
i grupowych w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie,

6) zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, programy 
turnusów potwierdzają, że zapewnił zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu 
i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników 
turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla 
uczestników turnusów.

7) zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia program turnusu uwzględnia badania lekarskie na 
początku i na końcu turnusu.

7. Informacje do PCPR

W dniu kontroli Organizator udostępnił Kontrolującym do wglądu informacje o przebiegu turnusu 
rehabilitacyjnego w zakresie uczestników turnusów korzystających z dofinansowania do turnusu. 
Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego informacje te są wysyłane do właściwego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  terminie ustawowym. Przedłożone do wglądu informacje zawierały: 
datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwa i adres ośrodka), rodzaj turnusu, 
informację o udziale uczestnika w  zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Należy uznać, że jest to zgodne z art. lOc ust. 7 pkt 4 ustawy, w związku z § 12 ust. 1 pkt 7 
rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r.

8. Przechowywanie dokumentów dotyczących organizowanych turnusów.

W trakcie kontroli ustalono, że organizator przechowuje wymagane w § 12 ust.l pkt 10 
rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dokumenty, celem potwierdzenia prawidłowej 
realizacji turnusów tj.: zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków w odniesieniu do 
okresu, w którym był organizowany kontrolowany turnus, informacje o rodzaju niepełnosprawności 
uczestników turnusu, kopie oświadczeń organizatora, programy turnusów, informacje o kadrze i jej 
uprawnieniach, umowy dotyczące kadry zapewniającej prawidłową realizację programu turnusu, kopie 
informacji o przebiegu turnusów.
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Ustalono, że w dokumentacji dotyczącej danego turnusu organizator nie przechowuje kopii orzeczeń 
o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności danego uczestnika.

Kierownik biura oświadczyła, że wszystkie osoby starające się o uczestnictwo w turnusach są osobami 
niepełnosprawnymi. Informacje w tym zakresie organizator pozyskuje z wywiadów w tymi osobami, 
a następnie z wniosków lekarskich. Osoby niepełnosprawne nie wyrażają woli pozostawienia 
kserokopii ich orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z powodu obaw o upowszechnieniu ich danych 
osobowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z § 3 rozporządzenia (w związku z § 2 ust. 3 rozporządzenia) 
uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych winny być osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Organizator zobowiązany jest przechowywać również inne dokumenty niezbędne 
przy organizacji turnusów (§ 12 ust 1 pkt 10 li g rozporządzenia). Stanowić je  mogą zatem informacje 
na temat posiadania przez uczestnika turnusu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności.

W  trakcie kontroli ustalono, że dysfunkcje uczestników turnusów są zgodne z treścią zawiadomienia 
o wpisie do rejestru organizatorów turnusów.

W  związku z przedstawionymi powyżej ustaleniami, potwierdzeniem spełniania wymagań 
wskazanych w pkt 1-3, 6-8 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego, częściowego spełniania 
wymagań wskazanych w pkt 4 i 5 kontrolowaną jednostkę należy ocenić pozytywnie 
z nieprawidłowościami, z uwagi na fakt:

• niezapewnienia psychologa na turnusie w terminie 03-16.10.2014 r.,
e niezapewnienia specjalisty do spraw rehabilitacji na turnusach w terminie 21.06-05.07.2014 r., 

03-16.10.2014 r. posiadających właściwe uprawnienia zawodowe, co jest niezgodnie 
z art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy, w  związku z § 12 ust. 1 pkt 2c i f  rozporządzenia w  sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych,

• nieodpowiedni dobór grupy pod względem wieku uczestników na turnusie w terminie 21.06- 
05.07.2014 r. z uwagi na udział 2 dzieci w  turnusie dla osób dorosłych.

Niniejsze ustalenia kontrolne dokonano na podstawie dokumentów stanowiących integralną część 
wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie biorąc pod uwagę przyjęcie przez Organizatora bez zastrzeżeń projektu wystąpienia 
pokontrolnego z dnia 04.03.2015 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się o zalecenia dotyczące 
stwierdzonych nieprawidłowości.

W celu ich wyeliminowania należy:
1) organizować turnusy rehabilitacyjne dla osób zbliżonych potrzebach wynikających 

również z ich wieku,
2) zapewnić podczas organizowanych turnusów jako specjalistę do spraw rehabilitacji 

ruchowej oraz psychologa (lub lekarza psychiatrę) w  przypadku organizowania 
turnusów dla osób z chorobą psychiczną, osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe 
do pełnienia ww. funkcji.

Zgodnie z § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych organizator winien w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych wniosków 
i zaleceń powiadomić wojewodę o ich wykonaniu lub przyczynach ich nie wykonania.

Organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosków i zaleceń (§21 ust. 5 ww. rozporządzenia).
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