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                                                                    UZDROWISKO „BUSKO - ZDRÓJ” S.A.
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      W dniu 14.09.2007r. 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. 2 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 

została  przeprowadzona  kontrola  w  Uzdrowisku ,,Busko - Zdrój’’  S. A.  ul.  Rzewuskiego 1, 

28 - 100 Busko - Zdrój.

Kontrola obejmowała w szczególności, badanie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych 

przez organizatora posiadającego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli zawarte są w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, głównie w zakresie prowadzonej przez organizatora do

kumentacji,  świadczącej  o  właściwej  realizacji  turnusów.  Postępowanie  kontrolne  wykazało 

również nieprawidłowości, mogące stanowić przeszkodę dla właściwej realizacji zadań określonych 

w w/w ustawie. 

W związku  z  powyższym,  w celu  wyeliminowania  w przyszłości  wykazanych  nieprawidłowości, 

wnosi się uwagi i zaleca się:

1.   Sporządzanie po zakończeniu danego turnusu szczegółowej informacji dotyczącej jego prze

biegu, w tym :

-    sprawozdania,  z  którego wynikać  będzie  zabezpieczenie  turnusu  od  strony organizacyjnej, 

technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki 

uczestnictwa;

-    informacji  z realizacji  programu turnusu w rozbiciu na poszczególne dni wraz z harmono

gramem codziennych zajęć,  uwzględniającym 6-cio  godzinny wymagany przepisami prawa, 

łączny  czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych;
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-    kompletowanie dokumentacji dotyczącej poszczególnych uczestników turnusu – kontrola wy

kazała braki w tym przedmiocie, odnotowano brak orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bądź 

innych dokumentów, z których wynikałby stopień i rodzaj niepełnosprawności.

2. Przestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 10c ust. 5 w/w ustawy, dotyczącej wymogu organizo

wania turnusu dla grupy zorganizowanej, liczącej nie mniej niż 20 uczestników. Kontrola  wy

kazała,  że  liczebność  niektórych  grup  turnusowych  pozostawała  w  sprzeczności  z  tym 

zapisem. Z wyjaśnień organizatora wynika, że przyczyną tej nieprawidłowości był brak koordy

nacji pomiędzy samym organizatorem, a sanatoriami dokonującymi rezerwacji miejsc dla osób 

uczestniczących w turnusach.

3.   Umieszczanie programu turnusu w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przez 

uczestników turnusu.

 

W związku z wykazanymi uchybieniami, kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest 

powiadomić organ upoważniony do kontroli,  w terminie 30 dni  od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń pokontrolnych oraz o pod

jętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. 
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