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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 Toruniu, zwanego w dalszej treści „PCPR”, 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  

12 kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor 

niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność PCPR w zakresie objętym kontrolą, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in. prawidłowe ustalanie wysokości 

dofinansowania, terminowe przekazywanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych („PFRON”) organizatorom turnusów posiadającym wymagane uprawnienia oraz prawidłowe 

rozliczanie organizatorów z przekazanego dofinansowania. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprzestrzegania 

zasad i warunków przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie, przekazywania organizatorom 

turnusów dofinansowania pomimo braku wszystkich wymaganych dokumentów, nieegzekwowania od 

organizatorów kompletnych informacji o przebiegu turnusu. 

1. W okresie objętym kontrolą do PCPR wpłynęły 402 wnioski o dofinansowanie pobytu na turnusie 

rehabilitacyjnym (208 w 2010 r. i 194 w 2011 r.), z których pozytywnie rozpatrzono 188 (odpowiednio 75 i 113). 

Z dofinansowania skorzystało 87 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 95 osób 

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących (bez względu na stopień 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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niepełnosprawności) oraz 6 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wsparcie przyznano ponadto 115 

opiekunom osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach przyznawało Centrum, jako organ właściwy, o którym 

mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2. Każdy wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony stosownie do § 5 

ust. 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych3, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, tj. przez specjalistę pracy socjalnej PCPR, który oceniał 

sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. 

Jednakże NIK zwraca uwagę, że w obowiązującym w PCPR regulaminie wewnętrznym, w odniesieniu 

do turnusów rehabilitacyjnych nie określono szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o wsparcie, ani też 

osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków i podejmowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie 

przyznania dofinansowania, co mogło przyczynić się do powstania nieprawidłowości stwierdzonych w toku 

niniejszej kontroli. 

W analizowanych 100 powiadomieniach o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, PCPR 

zawarło wszystkie wymagane informacje, o których mowa w § 5 ust. 15 Rozporządzenia. Natomiast w żadnym ze 

100 skontrolowanych powiadomień o odmowie przyznania dofinansowania nie podano numeru PESEL lub 

numeru dokumentu tożsamości wnioskodawcy, wymaganego § 5 ust. 15 pkt  1 Rozporządzenia. 

Wszystkie objęte kontrolą wnioski o przyznanie wsparcia (łącznie 200, w tym 100 rozpatrzonych 

pozytywnie i 100 negatywnie) były kompletne i zostały złożone przez osoby uprawnione. 

Spośród 100 rozpatrzonych pozytywnie wniosków o dofinansowanie, 35 (wszystkie złożone w 2010 r.) 

rozpoznano po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8 Rozporządzenia. Powodem zwłoki był 

brak informacji z PFRON o wysokości środków przypadających powiatowi toruńskiemu w 2010 r. na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PCPR powiadomiło jednak 

wnioskodawców o przyczynie nieterminowego rozpatrzenia wniosków, a po otrzymaniu informacji z PFRON oraz 

po dokonaniu przez Radę Powiatu podziału przyznanych środków na poszczególne formy rehabilitacji, w tym na 

turnusy rehabilitacyjne, bez zbędnej zwłoki rozpoznało wnioski, informując wnioskodawców o sposobie ich 

rozpatrzenia. 

Ustalono ponadto, że w 96 przypadkach nie został udokumentowany fakt sprawdzenia aktualności wpisu 

organizatora lub ośrodka do odpowiednich rejestrów oraz sprawdzenia, czy wybrani przez wnioskodawców 

organizatorzy i ośrodki są uprawnione odpowiednio do organizowania i do przyjmowania na turnus osób 

niepełnosprawnych ze schorzeniami lub dysfunkcjami określonymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub we 

wniosku lekarskim o skierowanie na turnus (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia). 

2. W latach 2010 – 2011 na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 

PCPR wydatkowało środki PFRON w ogólnej kwocie 206.209 zł, z tego 78.654 zł w 2010 r. i 127.555 zł w 2011 r. 

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
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W zbadanych 100 przypadkach dofinansowanie zostało przyznane w prawidłowej wysokości. Przekazywanie 

dofinansowania organizatorom odbywało się zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 3, 4 i 7 

Rozporządzenia, tj. po otrzymaniu oświadczenia organizatora potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby 

niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie, w kwocie nie wyższej od faktycznego kosztu uczestnictwa 

w turnusie oraz w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora, a jednocześnie nie później niż  

na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Rozliczanie turnusów, w tym przekazanych środków, odbywało się na 

podstawie dokumentów określonych w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy i § 8 ust. 8 Rozporządzenia. 

Stwierdzono jednak, że w 6 przypadkach PCPR przekazało środki dofinansowania (w kwocie ogółem 

6.937 zł) pomimo nieotrzymania od wnioskodawcy informacji o wyborze turnusu (i organizatora), wymaganej § 7 

Rozporządzenia. Ponadto w 61 przypadkach informacje o przebiegu turnusu zostały sporządzone przez 

organizatorów niezgodnie z wymogiem ustalonym w załączniku nr 7 do Rozporządzenia, gdyż nie zawierały 

opisu uzyskanych przez uczestnika efektów prowadzonej na turnusie rehabilitacji społecznej. PCPR nie zwracało 

się do organizatorów o korektę tych informacji. 

3. Kontrola wykazała, że w 2010 r. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach przyznawano, kierując się 

kryteriami określonymi w § 4 ust. 1 Rozporządzenia. Natomiast w 2011 r., przyznając środki PFRON w łącznej 

kwocie 48.556 zł, PCPR w nieuprawniony sposób rozszerzyło warunki, jakie powinna spełniać osoba 

niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie. Ustalono bowiem, że w stosunku do 

41 osób niepełnosprawnych (oraz ich 20 opiekunów) PCPR uzależniło przyznanie wsparcia od ich udziału 

w projekcie systemowym „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych 

i je opuszczających”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z elementów ww. projektu systemowego było 

skierowanie całej grupy jego uczestników (41 osób) na turnus rehabilitacyjny, a środki PFRON przyznane 

uczestnikom jako dofinansowanie pobytu na turnusie stanowiły wkład własny PCPR w finansowanie projektu 

w 2011 r. Takim działaniem PCPR naruszyło jednocześnie zasady przyznawania dofinansowania określone w § 5 

ust. 11 i 12 Rozporządzenia. 

 W grupie 41 uczestników projektu systemowego było 15 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 

25 – w stopniu umiarkowanym i jedna osoba – w stopniu lekkim. Jednocześnie, w 2011 r. PCPR z uwagi na brak 

środków odmówiło przyznania dofinansowania 52 osobom niepełnosprawnym, które posiadały znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

4. NIK zwraca uwagę, że niewystarczające były stosowane przez PCPR formy informowania osób 

niepełnosprawnych o możliwości uzyskania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Wprawdzie 

PCPR dysponowało wydanym przez PFRON w 2009 r. „Informatorem - przewodnikiem osoby niepełnosprawnej”, 

zawierającym m.in. szczegółowy opis procedur obowiązujących przy ubieganiu się o dofinansowanie, niemniej 

jednak żadnych informacji na ten temat nie było zarówno na tablicy ogłoszeń, jak i na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Toruniu, w zakładce „PCPR”. 
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Za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani Dyrektor. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewniających przyznawanie i przekazywanie dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad i kryteriów określonych w Rozporządzeniu. 

2. Zawieranie w powiadomieniach o sposobie rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie pełnego zakresu 

informacji, wymaganego § 5 ust. 15 Rozporządzenia. 

3. Egzekwowanie od organizatorów kompletnych informacji o przebiegu turnusu. 

 

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

przedstawienia przez Panią Dyrektor, 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 Pani Dyrektor 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. 

 

 


