
P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonej kontroli problemowej w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym 

SP ZOZ ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko –Zdrój /księga rejestrowa ZOZ Nr 99-00136 z dnia 

18.12.2008r. /. 

Kontrola  została  przeprowadzona  przez  pracowników  Wydziału  Polityki  Społecznej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

-  Ewa Kasperkiewicz – inspektor,

-  Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.04.2009r. na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora 

Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  z  up.  Wojewody 

Świętokrzyskiego Nr 510/2009 , Nr 511/2008.

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.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

XXXXXX – kierownik działu obsługi pacjenta.

W wyniku kontroli ustalono co następuje: 

 Na podstawie zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/26/0001/07, z dnia 26.03.2007r. 

wydanego  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  ustalono,  że  21  Wojskowy  Szpital  Uzdrowiskowo  – 

Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko –Zdrój, uzyskał z dniem 30.03.2007r. 

wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do 

przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

• z  dysfunkcją  narządu  ruchu,  w  tym  osób  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich 

(maksymalnie 6 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich podczas jednego turnusu)

na następujące turnusy rehabilitacyjne: 

• ogólnousprawniający  z  programem  rekreacyjno-wypoczynkowym  /obowiązującym  do 

31.12.2008r./

• usprawniająco - rekreacyjny /obowiązujący od 01.01.2009r./



Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 29.03.2010r. 

W  zakresie  stwierdzenia  zgodności  informacji  zawartych  we  wniosku  ośrodka 

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

rehabilitacyjne oraz uprawnionego do przyjmowania organizowanych grup turnusowych 

osób niepełnosprawnych - ze stanem faktycznym, kontrola wykazała co następuje:

Ośrodek zlokalizowany  jest  w części  zdrojowej.  Otoczenie  (czyste  powietrze,  park  z  alejkami 

spacerowymi,  ścieżka  zdrowia,  tereny  rekreacyjne,  trasy  spacerowe,  cisza  i  spokój)  sprzyja 

wypoczynkowi  osób niepełnosprawnych. Teren wokół Ośrodka jest  zagospodarowany i  ogrodzony. 

Dojście do Szpitala i ciągi piesze utwardzone.

Ośrodek  mieści  się  w  kompleksie  połączonych  ze  sobą  budynków  o  maksymalnie  

4 kondygnacjach. Od momentu uzyskania wpisu do rejestru została powiększona baza noclegowa  

o kolejne 10 miejsc. Aktualnie Ośrodek dysponuje 320 miejscami noclegowymi, w tym 6 dla osób 

niepełnosprawnych  ruchowo,  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich.  Są  to  pokoje  1  i  2  – 

osobowe odpowiednio wyposażone. W pokojach z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym znajduje 

się  314  miejsc  noclegowych.  Wyposażenie  i  rozmieszczenie  pokoi  zapewnia  swobodę  ruchu  

i użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na parterze ośrodka znajduje się 

ponadto  ogólnodostępne  pomieszczenie  sanitarnohigieniczne.  Wszystkie  pomieszczenia  ośrodka 

posiadają  powierzchnię  antypoślizgową.  Na  terenie  Szpitala  zlokalizowana  jest  stołówka.  Istnieje 

możliwość zapewnienia osobom niepełnosprawnym diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, wątrobowej, 

wegetariańskiej oraz niskokalorycznej.

W ośrodku oprócz bazy noclegowej i żywieniowej znajduje się sala szkoleniowa, sala ogólnego 

przeznaczenia,  laboratorium  analityczne,  gabinet  stomatologiczny,  biblioteka,  kaplica,  gabinet 

fryzjersko – kosmetyczny oraz solarium. Likwidacji uległa jedynie znajdująca się na terenie obiektu 

kawiarnia.

Ośrodek  dysponuje  bazą  rehabilitacyjną  i  zabiegową.  W  Zakładzie  Przyrodoleczniczym 

znajdującym  się  na  terenie  ośrodka  prowadzona  jest  fizjoterapia.  Aktywne  formy  rehabilitacji 

realizowane są w szeregu specjalistycznych gabinetach /m.in.: cztery sale gimnastyki indywidualnej, 

jedna  sala  do  gimnastyki  zespołowej,  basen  rehabilitacyjny,  gabinet  kinezyterapii,  gabinety 

fizykoterapii,  balneologii  i  masażu/  stanowiących  zaplecze  ośrodka.  W 2005 roku baza  zabiegowa 

została  poszerzona  o  krioterapię  ogólnoustrojową.  W budynku znajdują  się  również  trzy  gabinety 

zabiegowe i  jedenaście gabinetów lekarskich, zapewniające całodobową, wysoko wyspecjalizowaną 

opiekę medyczną. W 2007r. zaplecze rehabilitacyjne Szpitala zostało doposażone w specjalistyczne 

urządzenia do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych i górnych oraz platformę stabilometryczną 

do ćwiczeń równoważnych. W ośrodku jako podstawowe  naturalne tworzywo lecznicze stosuje się 

wody siarczkowo-siarkowodorowe słone. 



Na terenie przyległym do Szpitala znajduje się park z alejami i ścieżką zdrowia, a także miejsce 

na organizację spotkań, ognisk, plenerowych imprez integracyjnych.

Obecnie kontynuowana jest  rozbudowa ośrodka.  W budowie  znajduje  się  drugi  basen kryty  

z zapleczem rekreacyjnym (siłownia, sauna na podczerwień, grota solna, bilard, tenis stołowy i in. 

oraz kawiarnia z salą konferencyjną).

Szpital  posiada  Certyfikaty  według  norm  ISO  9001:2000  „Usługi  w  zakresie  leczenia 

uzdrowiskowego i rehabilitacji pacjenta” oraz ISO 22000:2005 „Żywienie zbiorowe pacjentów”.

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

standard  ośrodka  oraz  bogato  wyposażone  zaplecze  do  realizacji  aktywnych  form  rehabilitacji 

umożliwia  przyjmowanie  na turnusy  rehabilitacyjne  osób niepełnosprawnych z  dysfunkcją  narządu 

ruchu,  a  także  pełną  realizację  turnusu  rehabilitacyjnego  przeznaczonego  dla  osób  z  tą 

niepełnosprawnością.

Wnioski końcowe: 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. statut; 

2. regulamin; 

3. wypis z księgi rejestrowej ; 

Fakt przeprowadzenia kontroli, odnotowano w książce kontroli pod numerem 10. 

     Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika 
podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

      Kierownika  podmiotu  kontrolowanego  poinformowano  o  prawie  złożenia  na  piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do 
odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego 
wyjaśnienia tej odmowy. 

1. Ewelina Koza                                                                                DYREKTOR  

2. Ewa Kasperkiewicz                                                                      Dr n. med. Bernard Solecki

    /Kontrolujący/                                                                       /Kierownik jednostki kontrolowanej/

           Kielce, 28.04.2009r.
  /miejsce i data podpisania protokołu/

Adnotacje  ......................................................................................................................................................
..............

                        ...................................
            /podpis/
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