
P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonej kontroli  problemowej w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym ,,RYTWIANY’’ 

ul.  Artura  Radziwiłła  19,  28-236  Rytwiany,  będącego  własnością  DGP  DOZORBUD  Grupa  Polska 

Sp. z o. o. ul. Najświętszej Marii  Panny Nr 5e, 59-220 Legnica /Nr KRS: 0000108846,  numer sta

tystyczny REGON 390683614, numer identyfikacji podatkowej NIP 691-204-2706/. 

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 12.06.2007r. na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora 

Wydziału Polityki  Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzy

skiego Nr 330/2007, Nr 331/2007, Nr 332/2007.

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/26/0005/05,  z  dnia 

05.07.2005r. oraz zawiadomienia o zmianie wpisu do rejestru ośrodków Nr OD/26/0005/05, z dnia 

23.01.2007r. wydanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego ustalono, że Ośrodek Wypoczynkowo-Reha

bilitacyjny ,,RYTWIANY’’ ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany będący własnością DGP    DOZOR



BUD Grupa Polska Sp. z o. o. ul. Najświętszej Marii Panny Nr 5e w Legnicy /akt notarialny              z 

dnia 21.03.2005r., Rep. A Nr 2357/2005r./, uzyskało wpis do rejestru ośrodków, w których mogą od

bywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnu

sowych osób niepełnosprawnych:

♦  z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

♦  ze schorzeniami układu oddechowego,

♦  ze schorzeniami układu pokarmowego,

♦  ze schorzeniami układu krążenia,

♦  z chorobami neurologicznymi,

♦  z przewlekłymi chorobami wątroby,

♦  z przewlekłym zapaleniem trzustki,

♦  z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

♦  z chorobami układu moczowo-płciowego,

♦  z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,

♦  z chorobami dermatologicznymi,

♦  ze schorzeniami onkologicznymi,

♦   kobiety po mastektomii,

♦   z cukrzycą

na następujące turnusy rehabilitacyjne: 

♦  ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym,

♦  specjalistyczny:

-  z programem odchudzającym dla osób otyłych.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 04.07.2008r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

- dyrektor Ośrodka - pan Wiesław Woszczyna;

- kierownik ds. administracyjnych – pani xxxxxxxx;

- mgr rehabilitacji – pani xxxxxxxx. 

 

       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  zlokalizowany  jest  na  terenie  parku,  w  dawnym  zespole  dworsko  –  pałacowym. 

Otoczenie (czyste powietrze, cisza i  spokój) sprzyja wypoczynkowi osób niepełnosprawnych. Teren 

wokół Ośrodka jest zagospodarowany i ogrodzony. Dojście do budynków utwardzone.

Baza noclegowa mieści się w dwóch budynkach /dwukondygnacyjnym i jednokondygnacyjnym/ 

zlokalizowanych na jednej działce. Od momentu uzyskania wpisu do rejestru, została ona zwiększona 

o kolejnych 8 miejsc. Aktualnie Ośrodek dysponuje 53 miejscami noclegowymi. Są to pokoje 1, 2, 3 i 4 

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, odpowiednio wyposażone. Znajdują się wśród nich również 

ekskluzywne apartamenty. 

W budynku dwukondygnacyjnym mieści się także baza żywieniowa, w tym  niewielka stołówka. 

Istnieje  możliwość  zapewnienia  osobom  niepełnosprawnym  diety:  cukrzycowej,  niskotłuszczowej, 

bezglutenowej, lekkostrawnej, niskokalorycznej, odchudzającej, niskocholesterolowej, z ograniczeniem 

białka, wątrobowej i wegetariańskiej. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową DERSŁAW Spółka 

z o. o. z siedzibą w Połańcu /aneks Nr 1/2005r. do umowy z dnia 10.05.2005r., Nr 11/GZ/05/2005/.

W Ośrodku znajduje się odpowiednio wyposażony gabinet lekarski. Ponadto w budynku jedno

kondygnacyjnym mieści się część rehabilitacyjno – zabiegowa, w skład której wchodzi sala do rehabili

tacji  ruchowej oraz gabinet fizykoterapii. Baza zabiegowa została dodatkowo wyposażona m.in. w: 

lampę  Fotovita,  Sonicator  plus,  urządzenie  wielofunkcyjne  Lympha-Tron.  Ośrodek  dysponuje  od

powiednio wyposażoną: salą bankietową, salą klubową z bilardem, kawiarnią, a także salą konferen

cyjną. We wszystkich pomieszczeniach, z których korzystają osoby niepełnosprawne, posadzka wy

konana jest z materiałów antypoślizgowych, bądź zabezpieczonych powłoką antypoślizgową.

W parku otaczającym Ośrodek znajdują się: korty tenisowe i boisko do piłki siatkowej i kosza, 

profesjonalna ścieżka zdrowia, zadaszone miejsce na grilla, oraz krąg ogniskowy. Na miejscu można 

skorzystać z wypożyczalni rowerów. Od 2005r. firma DGP Dozorbud Polska Spółka z o. o. z Legnicy po

siada umowę z Niepublicznym ZOZ ,,Centrum Medyczne’’  Spółka z o.  o. z  siedzibą w Połańcu na 

świadczenie usług medyczno - rehabilitacyjnych /umowa z dnia 1.06.2005r., Nr I/GR/193/2005/ oraz 

umowę z Fundacją Wspomagania Oświaty w Połańcu, ul. Ruszczańska 23 na korzystanie z Krytej  Pły

walni ,,Delfin’’ w Połańcu /umowa z dnia 08.06.2005r., Nr I/GR/214/2005/. 

        Wnioski końcowe:

Kontrola wykazała, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wysoki stan

dard Ośrodka oraz bogato wyposażone zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, umożliwia 

przyjmowanie na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych ze wszystkimi  dysfunkcjami  wy

mienionymi 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. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS;

2. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; 

3. numer identyfikacji podatkowej  NIP;

4. upoważnienie dyrektora Ośrodka - pana Wiesława Woszczyny;

5. akt notarialny;

6. umowa na świadczenie usług medyczno-rehabilitacyjnych z Niepublicznym ZOZ ,, Centrum Medycz 

ne’’ Spółka z o. o. w Połańcu;

7. umowa na korzystanie z Krytej Pływalni ,,Delfin’’ w Połańcu;

8. umowa z firmą cateringową DERSŁAW Spółka z o. o. w Połańcu oraz aneks do tej umowy.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  po  jednym  dla  kierującego 

jednostką i dla kontrolujących.

Kierującego  jednostką  kontrolowaną  poinformowano  o  prawie  złożenia  uwag  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 - Wiesław Wosz
czyna

2. Ewa Kowalik
3. Ewa Kasperkiewicz

Kielce, dn. 20.06.2007r.


