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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 
„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę Wojskowych 
Zakładów Uzbrojenia Spółki Akcyjnej w Grudziądzu, zwanej dalej „Spółką”, w zakresie organizacji  
i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 2010-2012 (do zakończenia kontroli). 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu  
16 kwietnia 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje panu Prezesowi 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez Spółkę zadań objętych kontrolą, mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in.: posiadanie wymaganych uprawnień do 
organizowania turnusów rehabilitacyjnych, prawidłowe zabezpieczenie turnusów od strony organizacyjnej, 
technicznej i kadrowej, w sposób gwarantujący pacjentom odpowiednie warunki uczestnictwa; właściwe 
prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją turnusów. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: występowania w imieniu Spółki osób nieuprawnionych do 
organizowania turnusów rehabilitacyjnych, niewywiązywania się w pełni z obowiązku realizacji zajęć określonych 
programem turnusu; nieinformowania powiatowych centrów pomocy rodzinie („PCPR”) o efektach 
przeprowadzonej rehabilitacji; nieterminowego oraz nierzetelnego informowania Wojewodów o zrealizowanych 
turnusach rehabilitacyjnych; niezamieszczania wymaganych przepisami prawa informacji o Spółce w sprawach 
związanych z organizacją turnusów rehabilitacyjnych. 

1. Spółka uzyskała uprawnienia do organizacji turnusów rehabilitacyjnych w 2008 r. Wszystkie turnusy 
prowadzono w należącym do Spółki Sanatorium Uzdrowiskowym „Wiarus” w Muszynie, zwanym dalej 
„Sanatorium”, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako oddział Spółki.  
W trakcie kontroli NIK ustalono, że dokonane przez Zarząd Spółki zgłoszenie utworzenia tego oddziału w sądzie 
rejestrowym nastąpiło jednak z naruszeniem § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki2, tj. bez wymaganej uchwały  
Zarządu o utworzeniu takiego podmiotu. 
                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 Akt notarialny z 19 marca 2008 r. Repertorium A Nr 8222/2008 
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2. W latach 2010-2012 (do 26 marca 2012 r.) Spółka zorganizowała 30 turnusów rehabilitacyjnych dla 191 osób 
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych („PFRON”). Pozostałymi uczestnikami turnusów było 1 729 pacjentów, w tym 1662 
korzystało z leczenia uzdrowiskowego. Analiza dokumentacji 8 turnusów usprawniająco-rekreacyjnych 
zorganizowanych za kwotę 131 718 zł dla 87 osób niepełnosprawnych oraz ich 11 opiekunów korzystających  
z dofinansowania PFRON, wykazała m. in., że: 

− wszystkie oświadczenia w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych wymagane § 8 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych3, zwanego dalej „Rozporządzeniem” składała w imieniu Spółki osoba do tego 
nieuprawniona. Stosowne upoważnienie, wymagane § 21 ust. 5 Statutu Spółki4 zostało wydane  
w trakcie kontroli NIK, 

− pisma związane z organizacją i finansowaniem turnusów rehabilitacyjnych, w tym zwłaszcza „Oświadczenia 
organizatora turnusu rehabilitacyjnego” Spółka składała z naruszeniem art. 374 § 1 pkt 2-4 ustawy z dnia  
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych5 („ksh”), tj. bez oznaczenia sądu rejestrowego, w którym 
przechowywana jest dokumentacja Spółki, numeru, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru, numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. 

3. Przyjęte przez Spółkę programy turnusów rehabilitacyjnych spełniały wymogi art. 10c ust. 6 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych6, zwanej 
dalej „ustawą”, tj. określały rodzaj i cele turnusu, formy rehabilitacji, rodzaje zajęć oraz kadrę odpowiedzialną za 
realizację programu turnusu. Ustalono, że podczas realizacji programów turnusów Spółka wypełniała obowiązki 
wynikające z § 12 ust. 1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia, tj. zapewniała kadrę gwarantującą prawidłową realizację zajęć 
przewidzianych programem, w tym całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Dla przebywających  
w Sanatorium kuracjuszy zabezpieczono kompleksową obsługę przewozów medycznych oraz możliwość 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Każdy z 87 niepełnosprawnych został poddany zabiegom 
fizjoterapeutycznym oraz badaniu lekarskiemu na początku i na końcu turnusu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 
Rozporządzenia. Przechowywana dokumentacja 8 badanych turnusów rehabilitacyjnych spełniała wymogi 
określone w § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-f Rozporządzenia obejmując: zawiadomienia o wpisie do rejestru 
organizatorów i informacje o wpisie do rejestru ośrodków, dane o rodzaju niepełnosprawności uczestnika, 
programy turnusów, informacje o kadrze oraz kopie informacji o przebiegu turnusów. 

Kontrola NIK wykazała jednak, że dla 29 spośród 87 osób niepełnosprawnych (33 %) Spółka 
zrealizowała turnusy rehabilitacyjne za kwotę 44 030 zł niezgodnie z przyjętym programem, co stanowiło 
naruszenie § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. W „Informacjach o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego” tych osób 
wskazano bowiem, że: 

− liczba faktycznie przeprowadzonych zajęć była mniejsza od określonej programem turnusu  
o 0,5 - 33,5 godziny. W jednym przypadku nie zapewniało to minimalnego wymiaru 6 godzin dziennie, co 
spowodowało naruszenie § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, 

− wymiar zajęć specjalistycznych był niższy od poziomu określonego w programie turnusu  
o 0,5 - 23,5 godziny. W jednym przypadku nie przekraczał on 60 % ogólnego czasu zorganizowanych zajęć, 
wymaganego § 12 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia. 

4. W okresie objętym kontrolą, Spółka nie informowała PCPR o efektach przeprowadzonej rehabilitacji, pomimo 
takiego obowiązku wynikającego z załącznika nr 7 do Rozporządzenia. Żadna z 87 (100 %) indywidualnych 
informacji o przebiegu turnusu przekazana do PCPR nie zawierała opisu rezultatów zajęć przeprowadzonych  
z niepełnosprawnym. Za sporządzenie tych informacji odpowiedzialnym był kierownik turnusu rehabilitacyjnego, 
pełniący obowiązki zastępcy kierownika Sanatorium. 

5. Kontrola NIK wykazała, że Spółka nierzetelnie sporządzała informacje o zrealizowanych turnusach 
rehabilitacyjnych za 2010 i 2011 r. W przekazanych Wojewodom: Małopolskiemu i Kujawsko-Pomorskiemu 
                                                           
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694  
4 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
z dnia 29 października 2009 r. i przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 057/II/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
5 Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
6 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm. 
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sprawozdaniach podano, że zorganizowano ogółem 10 turnusów rehabilitacyjnych dla 191 osób 
niepełnosprawnych, podczas gdy faktycznie odbyło się 30 turnusów rehabilitacyjnych, po 15 w każdym roku. 
Ponadto, informacje o turnusach rehabilitacyjnych zrealizowanych w latach 2009-2010 zostały przekazane ww. 
wojewodom z naruszeniem terminu określonego w § 12 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, tj. z opóźnieniami 
wynoszącymi odpowiednio 3 i 14 dni. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) podjęcie działań zapewniających ujmowanie w pismach Spółki wszystkich danych wymaganych przepisami 
ksh, 

2) realizację programów turnusów rehabilitacyjnych w pełnym zakresie,  

3) rzetelne i terminowe przekazywanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu informacji o przeprowadzonych 
turnusach rehabilitacyjnych, 

4) zamieszczanie w informacjach o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego przekazywanych do PCPR opisu 
efektów zajęć przeprowadzonych z osobą niepełnosprawną. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
oczekuje przedstawienia przez pana Prezesa, 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 przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

 


