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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwanego w dalszej treści „Centrum”, w zakresie organizacji 

i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 2010-2012 (do czasu zakończenia kontroli).    

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 

16 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Centrum w skontrolowanym zakresie, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in.: rozpatrywanie kompletnych wniosków 

o dofinansowanie tylko od uprawnionych osób niepełnosprawnych, prawidłowe ustalanie wysokości 

dofinansowania, terminowe przekazywanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych („PFRON”) do organizatorów turnusów posiadających wymagane uprawnienia, bieżące 

egzekwowanie od organizatorów turnusów prawidłowej realizacji zadań. Nieprawidłowości dotyczyły 

w szczególności nieuprawnionego uprzywilejowania w 2011 r. grupy osób niepełnosprawnych w uzyskaniu 

dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON oraz nieuprawnionego wymagania od 

wnioskodawców informacji dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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1. W latach 2010-2011 powiat inowrocławski otrzymał z PFRON kwotę łączną w wysokości 4.372,8 tys. zł, z tego: 

w 2010 r. - 2.170,7 tys. zł (w tym na turnusy rehabilitacyjne przeznaczono kwotę 157,1 tys. zł , tj. 7,2 %),  

w 2011 r. - 2.202,1 tys. zł (na turnusy – 133,5 tys. zł , tj. 6,1 %). Wielkość środków przeznaczanych na turnusy 

rehabilitacyjne była wysoce niewystarczająca w stosunku do istniejącego zapotrzebowania ze strony osób 

niepełnosprawnych i wynosiła w 2010 r. zaledwie 20,7 %, a w 2011 r. – 22,0 %. 

W latach 2010-2011 Centrum odmówiło dofinansowania 911 osobom niepełnosprawnym, podstawową przyczyną 

tej odmowy był brak środków finansowych (889 osób, tj. 97,6 %). 

W sprawie ograniczonych środków PFRON Rada Powiatu Inowrocławskiego w marcu 2010 r. podjęła uchwałę, 

w której złożyła stanowczy protest przeciw polityce PFRON, spowodowany nadmiernym zmniejszeniem środków, 

o około 43 % w stosunku do 2008 r., co uniemożliwiło pełne zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. W latach 2010-2011 do Centrum wpłynęło 1.219 wniosków (684 w 2010 r. i 535 w 2011 r.), z których 

pozytywnie rozpatrzono 261, udzielając dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 291 tys. zł. Analiza 100 

przypadków udzielonego dofinansowania (38,3%) wykazała, że: 

− wysokość przyznanego przez Centrum dofinansowania uczestnictwa w turnusie osobom niepełnosprawnym 

oraz ich opiekunom była prawidłowa, 

− spełnione zostały warunki do przekazania organizatorowi dofinansowania uczestnictwa osoby 

niepełnosprawnej w turnusie lub opiekuna tej osoby, 

− Centrum przekazało organizatorom dofinansowanie w terminie określonym w § 8 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych2, 

zwanego w dalszej treści „rozporządzeniem w sprawie turnusów”, tj. nie później niż na 7 dni przed dniem 

rozpoczęcia turnusu,  

− w żadnym przypadku kwota przekazanego dofinansowania nie była wyższa, od faktycznego kosztu 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna (§ 8 ust. 7 

rozporządzenia w sprawie turnusów).  

Centrum egzekwowało od organizatorów, którzy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków (nieterminowe 

przekazanie dokumentów rozliczeniowych oraz oświadczeń, brak wskazania efektów rehabilitacji społecznej 

w informacji o przebiegu turnusu), prawidłową realizację zadań.  

3. Ustalone przez Centrum procedury przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych nie zawsze odpowiadały wymogom § 5 ust. 11 i 12 rozporządzenia w sprawie turnusów. 

Przepisy te stanowią, że przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj 

niepełnosprawności wnioskodawcy, a pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, 

które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 

równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez 

względu na stopień niepełnosprawności.  

                                                           
2 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
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Kontrola NIK wykazała bowiem, że wprowadzone przez Pana Dyrektora w latach 2011-2012 procedury 

przyznawania tego dofinansowania uprzywilejowały grupę osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie 

systemowym „Podróż w usamodzielnienie” (współfinansowanym ze środków UE). Skutkowało to udzieleniem 

w 2011 r. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 11 osobom niepełnosprawnym, które 

posiadały orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego (10 osób) i lekkiego stopnia niepełnosprawności (jedna 

osoba), w sytuacji gdy jednocześnie odmówiono takiego dofinansowania osobom o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Z analizowanych 54 (14,0 % ogółem) wniosków negatywnie rozpoznanych w 2011 r., 

wynikało, że Centrum odmówiło dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 24 osobom 

niepełnosprawnym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności, w tym siedmiu nie korzystającym 

z dofinansowania w latach poprzednich. 

Powyższe nieprawidłowości tłumaczono koniecznością zabezpieczenia środków finansowych PFRON, jako 

wkładu do realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednak zdaniem 

Najwyższej Izby Kontroli sformułowane w rozporządzeniu w sprawie turnusów zasady pierwszeństwa 

w uzyskaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie mogą być wyłączone w wyniku 

realizacji projektów unijnych.  

4. W analizowanych 100 (38,3 % ogółem) powiadomieniach o pozytywnym rozpatrzeniu przez Centrum wniosku 

o dofinansowanie, zawarto wszystkie wymagane informacje, o których mowa w § 5 ust. 15 rozporządzenia 

w sprawie turnusów. Natomiast w 124 (13,6 % ogółem) informacjach o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, nie 

podano numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości, wymaganego § 5 ust. 15 pkt 1 tego rozporządzenia. 

Brak tej informacji tłumaczono przeoczeniem. 

5. Na podstawie badanej dokumentacji (224 spraw, tj. 19,1 % ogółem) ustalono, że Centrum wymagało 

od wnioskodawców stosowania wzoru wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym 

niezasadnie zawarto obowiązek podania dodatkowej informacji (o zaopatrzeniu przez uczestnika w przedmioty 

ortopedyczne), wykraczającej poza zakres ustalony w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie turnusów. 

Rozszerzenie wniosku o dodatkowe informacje Centrum uzasadniało koniecznością prawidłowej weryfikacji osób 

ubiegających się o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. 

6. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że analizowane 224 wnioski zostały rozpatrzone po upływie 30 dni od 

dnia ich złożenia w kompletnej postaci, co było niezgodne z § 5 ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów. 

Przyczyną tego opóźnienia było oczekiwanie Centrum na przyznanie środków PFRON, a następnie określenie 

przez Radę Powiatu Inowrocławskiego zadań i wysokości środków na te zadania. Po uzyskaniu środków PFRON 

na turnusy rehabilitacyjne, Centrum bez zbędnej zwłoki rozpatrywało wnioski i informowało wnioskodawców 

o sposobie ich rozpatrzenia.  
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Stosowanie wobec wnioskodawców jednolitych procedur przyznawania dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych ze środków PFRON, zgodnie z zasadami pierwszeństwa określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie turnusów. 

2. Zawarcie w powiadomieniach o sposobie rozstrzygnięcia wniosku pełnego zakresu informacji, wymaganego 

§ 5 ust. 15 rozporządzenia w sprawie turnusów. 

3. Odstąpienie od wymagania informacji o osobach niepełnosprawnych, wykraczających poza zakres określony 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie turnusów. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych 

zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym 

mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 


