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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

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

Zdrowia „Sanvit” Spółka z o.o. w Warszawie - Oddział Ciechocinek Sanatorium Uzdrowiskowe, zwanym dalej 

„Sanatorium”, 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  

 27 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 Sanatorium zadań objętych kontrolą, mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in.: posiadanie odpowiedniej kadry  

i programu turnusów rehabilitacyjnych, terminowe przedkładanie właściwym organom informacji dotyczących 

turnusów oraz spełnianie wymogów dostępności osobom niepełnosprawnym. Stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczyły przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób, do których rehabilitowania Sanatorium nie było 

uprawnione, niewywiązania się z obowiązku informowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie 

warunków stanowiących podstawę uzyskania uprawnień organizatora turnusów rehabilitacyjnych oraz 

nieposiadania kompletnej dokumentacji dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych w obowiązkowych  

zajęciach turnusu. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
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1. W latach 2010-2011 Sanatorium w prowadzonym przez siebie ośrodku zorganizowało 38 turnusów 

rehabilitacyjnych, w których wzięło udział 369 osób niepełnosprawnych oraz 132 ich opiekunów. Uzyskane 

w związku z tym przychody wyniosły 646.443 zł, z czego 305.225 zł stanowiło dofinansowanie osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej 

„PFRON”). Pozostałymi uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych było 560 pacjentów Sanatorium, którzy brali 

udział w odpłatnym leczeniu uzdrowiskowym, nie korzystając ze środków PFRON. 

W przypadku trzech turnusów, zorganizowanych dla dzieci z porażeniem mózgowym, liczebność grup była 

mniejsza o 8-16 osób, od wymaganej (20) art. 10c ust. 5 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 zwanej dalej „ustawą”, co uzasadniono m.in. wieloletnimi 

pozytywnymi doświadczeniami w rehabilitacji takich osób w mniejszych grupach. 

2. Przyjęty przez Sanatorium program turnusów rehabilitacyjnych spełniał wymogi art. 10c ust. 6 ustawy, 

tj. określał rodzaj i cele turnusu, formy rehabilitacji,  rodzaje zajęć oraz  kadrę odpowiedzialną za realizację 

programu turnusu. Na podstawie powyższego programu Sanatorium uzyskało w latach 2007 i 2010 wpis do 

rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

3. NIK ocenia negatywnie przyjęcie na turnusy rehabilitacyjne siedmiu osób z współistniejącą chorobą 

psychiczną, do czego Sanatorium nie było uprawnione. Dofinansowanie kosztów pobytu tych osób ze środków 

PFRON wynosiło łącznie 7.491 zł. Należy podkreślić, że Sanatorium nie zatrudniało lekarza psychiatry, albo 

psychologa, o których zatrudnieniu mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych3 zwanym dalej „rozporządzeniem”, 

w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną 

4. Sanatorium, wbrew wymogom art. 10d ust. 5 ustawy, nie powiadomiło Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

o zakończeniu świadczenia pracy przez czterech fizjoterapeutów, wykazanych w składzie kadry turnusu 

w postępowaniach o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów. Kadrą odpowiedzialną za prawidłową 

realizację turnusów rehabilitacyjnych stanowiło czterech lekarzy, sześć pielęgniarek, od siedmiu do jedenastu 

fizjoterapeutów, masażysta, dietetyk, a także terapeuta zajęciowy posiadający wyższe wykształcenie 

pedagogiczne oraz terapeuta zajęciowy, pełniący funkcję specjalisty ds. rekreacji. 

5. Sanatorium przechowywało dokumentację prowadzonych w latach 2010-2011 turnusów rehabilitacyjnych, 

zgodnie z wymogiem § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-f rozporządzenia, w tym zawiadomienia o wpisie do rejestru 

organizatorów, programy turnusów, informacje o wpisie do rejestru ośrodków, informacje o rodzaju 

niepełnosprawności  uczestnika oraz informacje o kadrze. Posiadane przez Sanatorium dokumenty nie 

umożliwiały jednak potwierdzenia, że w kontrolowanym okresie w zajęciach kulturalno-oświatowych brali udział 

uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych. Tymczasem zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia osoba 

niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, pod warunkiem, że będzie 

uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu. Dokumenty potwierdzające uczestnictwo 

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.,  
3 Dz.U. Nr 230, poz. 1694 
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w zajęciach powinny stanowić jedną z podstaw do sporządzenia informacji o przebiegu turnusu dla powiatowego 

centrum pomocy rodzinie („pcpr”) i w związku z tym, jako niezbędne przy organizacji turnusu, powinny być 

przechowywane na podstawie wymogu § 12 ust. 1 pkt 10 lit. g ww. rozporządzenia. 

6. Kontrola NIK wykazała, że Sanatorium terminowo przekazywało informacje o turnusach rehabilitacyjnych do 

pcpr oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Niemniej jednak w przekazanych Wojewodzie Kujawsko-

Pomorskiemu informacjach zawyżono liczbę uczestników turnusów o 7 osób w  2010 r. (3,7%) oraz o 11 osób 

w 2011 r. (6,1%).  

7. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nie posiadając udokumentowanego potwierdzenia obecności 

uczestnika turnusu rehabilitacyjnego w obowiązkowych zajęciach, w informacjach o przebiegu turnusów 

podawano jedynie ogólnikowy, jednobrzmiący opis uzyskanych efektów w zakresie poprawy sprawności 

psychofizycznej oraz rozwijania umiejętności społecznych. Zdaniem NIK odrębność informacji powinna polegać 

na jej zindywidualizowaniu także w zakresie osiągniętych efektów rehabilitacji. 

8. Sanatorium jako ośrodek generalnie spełniało warunki dostępności, określone w § 15 ust. 1 rozporządzenia. 

Stwierdzone uchybienia, dotyczące braku taśm antypoślizgowych na trzech stopniach schodów wewnętrznych 

oraz braku wyznaczenia co najmniej dwóch stanowisk zarezerwowanych dla samochodów, z których korzystają 

osoby niepełnosprawne, zostały usunięte jeszcze w czasie kontroli NIK. 

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

1. Powiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania 

wpisu do rejestru organizatorów turnusów w zakresie kadry turnusu. 

2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych wyłącznie w zakresie posiadanych uprawnień. 

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. 


