
P R O T O K Ó Ł

z  przeprowadzonej  kontroli  problemowej  w  Domu Opieki  Rodzinnej  Jan  Borowiecki  ul.  Kardynała 

S. Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica /zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

z dnia 28.11.2005r., Nr Ew. 21491/03/U; numer statystyczny REGON 292805674; numer identyfikacji 

podatkowej NIP 6571788728/. 

Kontrolę  przeprowadzono  na  podstawie  art.  10d  ust.  8  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 

776  z  późn.  zm  i  §  19  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej 

z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 100, poz. 926) oraz § 41 ust. 1, 

§ 44 ust. 2 i § 47 ust. 1 i 2 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

-    Elżbieta Sarnecka - Kozioł - inspektor wojewódzki,

-    Ewa Kowalik - starszy inspektor,

-    Ewa Kasperkiewicz - inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15.06.2007r. na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora 

Wydziału Polityki  Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzy

skiego Nr 327/2007, Nr 328/2007, Nr 329/2007.

Przedmiotem kontroli było badanie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka 

posiadającego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz 

uprawnionego  do  przyjmowania  zorganizowanych  grup  turnusowych  osób  niepełnosprawnych  – 

ze stanem faktycznym, a w szczególności:

-  zbadanie stanu prawnego działalności podmiotu kontrolowanego;

-  skontrolowanie:

۰  bazy noclegowej,

۰  bazy żywieniowej,

۰  gabinetu lekarskiego lub zabiegowego,

۰  zaplecza i jego wyposażenia do realizacji aktywnych form rehabilitacji, 

۰  zaplecza rekreacyjno - wypoczynkowego.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2007r. do dnia kontroli. 

        W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na  podstawie  zawiadomienia  o  wpisie  do  rejestru  ośrodków  Nr  OD/26/0001/06,  z  dnia 

28.07.2006r.  wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego ustalono,  że  Dom Opieki  Rodzinnej  Jan 

Borowiecki ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica, uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w 

których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowa

nych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

♦  z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,



♦  ze schorzeniami układu krążenia,

♦   z cukrzycą

na następujące turnusy rehabilitacyjne: 

♦  ogólnousprawniający z programem rekreacyjno - wypoczynkowym.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 28.07.2009r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- pełnomocnik właściciela Ośrodka - pan Andrzej Borowiecki;

- dyrektor Ośrodka - pani Anna Kliszcz.

 

       W zakresie stwierdzenia zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiada

jącego wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się  turnusy rehabilitacyjne 

oraz uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełno

sprawnych - ze stanem faktycznym, kontrola wykazała co następuje:

Ośrodek mieści się w budynku o trzech kondygnacjach. Teren wokół Ośrodka jest zagospoda

rowany i  ogrodzony. Dojście do budynku utwardzone. Otoczenie (czyste powietrze, cisza i  spokój) 

sprzyja wypoczynkowi osób niepełnosprawnych. W budynku mieści się baza noclegowa, żywieniowa i 

rehabilitacyjna.

Aktualnie Ośrodek dysponuje łącznie 39 miejscami noclegowymi, w tym 29 miejsc przeznaczo

nych jest dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych wraz z opiekunami i kadrą. Są to pokoje 1, 2 i 3 

osobowe odpowiednio wyposażone, z pełnym węzłem sanitarnym. 

Na parterze i  pierwszym piętrze znajdują się pokoje i pomieszczenia sanitarno – higieniczne 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyposażenie i rozmieszczenie pokoi zapewnia 

swobodę  ruchu  i  użytkowania  przez  osoby  poruszające  się  na  wózkach  inwalidzkich.  W budynku 

znajduje się również winda. Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, 

pomieszczeniach noclegowych, sanitarno – higienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinecie 

zabiegowym i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, wykonana jest z materiałów antypośli

zgowych, bądź zabezpieczonych powłoką antypoślizgową.

Na  terenie  Ośrodka  zlokalizowana  jest  stołówka.  Istnieje  możliwość  zapewnienia  osobom 

niepełnosprawnym diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej i wegetariańskiej. 

W Ośrodku znajduje się odpowiednio wyposażony gabinet zabiegowy, a także sala do rehabilitacji ru

chowej  wyposażona  w  specjalistyczny  sprzęt  rehabilitacyjny  m.in.  w:  drabinki,  materace,  rotory, 

rowerki  treningowe,  kabinę  UGUL.  Ponadto  z  dniem  01.09.2006r.  zostało  zawarte  porozumienie 

z Gimnazjum w Pierzchnicy, ul. Kard. Wyszyńskiego 5, dotyczące nieodpłatnego użyczenia na rzecz 

Ośrodka sali gimnastycznej wraz z jej wyposażeniem. Ośrodek posiada również bibliotekę, salę komin

kową  stanowiącą  jednocześnie  salę  ogólnego  przeznaczenia,  a  także  świetlicę  pełniącą  rolę  sali 

do terapii zajęciowej. Przed budynkiem znajduje się miejsce na grilla i ognisko.



         Wnioski końcowe :

Kontrola wykazała, że informacje zawarte we wniosku nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym, 

bowiem na terenie Ośrodka nie ma ścieżek zdrowia. Pomimo to, wysoki standard Ośrodka oraz bogato 

wyposażone zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, umożliwia przyjmowanie na turnusy 

rehabilitacyjne  osób  niepełnosprawnych  ze  wszystkimi  dysfunkcjami  wymienionymi  we  wpisie  do 

rejestru ośrodków, a także pełną realizację programu danego turnusu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Fakt przeprowadzenia kontroli nie odnotowano w książce kontroli z powodu jej braku.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; 

3. numer identyfikacji podatkowej  NIP;

4. pełnomocnictwo pana Andrzeja Borowieckiego;

5. dokumenty zatrudnieniowe dyrektora Ośrodka;

6. porozumienie z dnia 01.09.2006r. z Gimnazjum w Pierzchnicy.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  po  jednym  dla  kierującego 

jednostką i dla kontrolujących.

Kierującego  jednostką  kontrolowaną  poinformowano  o  prawie  złożenia  zastrzeżeń  do  protokołu  - 

do  Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach, 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół podpisano:

Ze strony prowadzących kontrolę:                                               Ze strony kontrolowanych:

1. Elżbieta Sarnecka – Kozioł                      Dyrektor Ośrodka - Anna Kliszcz
2. Ewa Kowalik
3. Ewa Kasperkiewicz

Kielce, dn. 22.06.2007r.


