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,,Uzdrowisko Solec-Zdrój’’ Sp. z o.o.
   Sanatorium ,,ŚWIT’’
   ul. 1 Maja 1  

                                      28-131 Solec-Zdrój

                                                WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
      

 W dniach 19-20.03.2009r. na podstawie art.10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.  Dz.U. z 2008r. 

Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) i § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007r. Nr 230, poz. 1694) oraz § 41 

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

została przeprowadzona kontrola w Uzdrowisku Solec-Zdrój oraz Sanatorium ,,ŚWIT’’ ul. 1 Maja 1, 28-

131 Solec-Zdrój.

         Kontrola  obejmowała  w  szczególności  badanie  prawidłowości  realizacji  turnusów 

rehabilitacyjnych  przez  organizatora  posiadającego  wpis  do  rejestru  organizatorów  turnusów 

rehabilitacyjnych, a także 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. 

            Zgodnie z § 21 ust. 2 w/w rozporządzenia w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli 

nieprawidłowości  prowadzący  kontrolę przekazuje wnioski  i  zalecenia zmierzające do ich usunięcia 

odpowiednio  ośrodkowi  lub  organizatorowi  turnusów  rehabilitacyjnych.  W związku  z  powyższym  

w celu usunięcia wykazanych nieprawidłowości wnosi się uwagi i zaleca się:

1. Sporządzanie  po  zakończeniu  turnusu  szczegółowego  sprawozdania  z  realizacji  założeń 

programowych turnusu w rozbiciu na poszczególne dni wraz z harmonogramem codziennych 

zajęć,  uwzględniającym  6-cio  godzinny  wymagany  przepisami  prawa  łączny  czas 

zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych;

2. Kompletowanie informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestników lub rodzaju schorzenia 

(dysfunkcji) tego uczestnika - kontrola wykazała brak orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

w części dokumentacji dotyczącej poszczególnych uczestników turnusów.

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

organizowania  turnusu  dla  grupy  zorganizowanej,  liczącej  nie  mniej  niż  20  uczestników. 



Kontrola wykazała, że liczebność niektórych grup turnusowych pozostawała w sprzeczności  

z tym zapisem. 

W  związku  z  wykazanymi  uchybieniami  występującymi  w  podmiocie  kontrolowanym,  zaleca  się  

w  terminie  30  dni  od  dnia  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego,  powiadomić  organ 

upoważniony do kontroli  o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz  

o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.
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