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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 Domu Pomocy 

Społecznej w Kowalu, zwanego w dalszej treści „DPS” lub „Domem”, 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  

25 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 Domu w skontrolowanym zakresie, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in. posiadanie uprawnień do organizowania 

i prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych, zatrudnienie wymaganej kadry prowadzącej turnusy, prawidłowa 

realizacja programu turnusów, terminowe przekazanie powiatowym centrom pomocy rodzinie („pcpr”) 

dokumentów rozliczeniowych oraz informacji o ich przebiegu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

odpowiednich warunków pobytu, dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nieprawidłowości 

dotyczyły organizowania w latach 2010-2011 turnusów rehabilitacyjnych, których liczebność była mniejsza od 

wymaganej, nieterminowego przekazania oświadczeń do właściwych „pcpr”, nierzetelnego informowania 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zrealizowanych turnusach, sporządzenia niekompletnych informacji  

o przebiegu turnusu.  

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 



 

 

2 

 

1. Kontrola wykazała, że Dom spełniał wymagania formalno-prawne w zakresie prowadzenia turnusów 

rehabilitacyjnych. Ustalono bowiem, że na podstawie art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2, zwanej w dalszej treści 

„ustawą o rehabilitacji”, od kwietnia 2010 r. uprawniony był do: 

−  organizowania turnusów rehabilitacyjnych nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością  

dla osób niepełnosprawnych, 

− przyjmowania  zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.  

2.   Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia warunki pobytu na turnusach, w tym ich dostosowanie do rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności uczestników oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu. 

Stwierdzono, że Dom: 

− spełniał warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, do których przyjmowania był uprawniony,  

tj. na terenie DPS wydzielono miejsca parkingowe, do wejść prowadziły pochylnie, osoby niepełnosprawne 

mogły korzystać z dwóch dostosowanych wind oraz podnośnika, 

− posiadał bazę noclegową przeznaczoną dla uczestników turnusów w liczbie 20 miejsc oraz 6 miejsc 

przeznaczonych dla opiekunów. Osobom niepełnosprawnym zapewniono odpowiednie warunki bytowe 

i sanitarno-higieniczne. 

− dysponował odpowiednim zapleczem rehabilitacyjno – leczniczym, a wykorzystywany sprzęt posiadał 

odpowiednie certyfikaty i pozwalał na wykonywanie zabiegów leczniczych zarówno w zakresie hydroterapii 

jak i fizykoterapii,  

− zapewniał zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-sportowych poprzez 

udostępnienie sal telewizyjnych i relaksacyjnych, biblioteki ze stanowiskami komputerowymi, kaplicy, boiska, 

wokół Domu wyznaczono trasy spacerowe oraz utworzono tzw. ścieżkę zdrowia wyposażoną w urządzenia  

do ćwiczeń ruchowych. 

Spełnienie przez DPS ww. wymogów zostało potwierdzone przez kontrolę Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wizytacja w lutym 2010 r.). Ponadto pracownicy Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, którzy przeprowadzili kontrolę w sierpniu 2010 r. nie 

stwierdzili nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego Domu i stanu sanitarnego prowadzonego  

w nim zakładu żywienia zbiorowego. 

NIK zwraca uwagę, że faktyczna liczba miejsc bazy noclegowej (26) przystosowanej dla osób korzystających  

z turnusów rehabilitacyjnych była wyższa (o dwa) niż określona w § 4 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Domu.  

3. DPS w latach 2010-2011 r. zorganizował 19 turnusów rehabilitacyjnych, w których wzięło udział 68 osób 

niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) łącznie w wysokości 58,9 tys. zł.  Zrealizowane w badanym okresie turnusy 

rehabilitacyjne zabezpieczone były od strony organizacyjnej i kadrowej. Zapewniono wymagany 14-dniowy pobyt 

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
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uczestnikom wszystkich turnusów oraz zrealizowano w pełni wymagany program, jednak liczebność 17 grup była 

mniejsza o 1-17 osób od wymaganej (20) art. 10 c ust. 5 ustawy o rehabilitacji. 

Organizację turnusów rehabilitacyjnych w małych grupach wyjaśniono zmniejszonym zainteresowaniem osób 

niepełnosprawnych tą formą rehabilitacji z powodu nieuzyskania dofinansowania ze środków  PFRON.   

4. Analiza dokumentacji 5 losowo wybranych turnusów (łącznie 26 osób niepełnosprawnych) wykazała,  

że z przebiegu turnusów zorganizowanych w latach 2010-2011, DPS terminowo przekazał do właściwych pcpr 

informacje oraz dokumentację rozliczeniową. Kontrola wykazała jednak, że 10 z nich nie zawierało wymaganych 

danych, o których mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 

listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie turnusów”3, 

a mianowicie: 

− w 5 informacjach nie opisano roli opiekuna, 

− w 5 informacjach nie odnotowano przeprowadzenia badań lekarskich i obecności opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. 

Ponadto trzy oświadczenia Domu, potwierdzające możliwość uczestniczenia osoby niepełnosprawnej  

w wybranym turnusie, przekazano do pcpr z opóźnieniem wynoszącym 9-26 dni, w stosunku do 14-dniowego 

terminu wymaganego § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie turnusów.  

5. Dom terminowo przekazywał Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu informacje o zorganizowanych w latach 

2009 – 2011 turnusach rehabilitacyjnych, stosownie do wymogu § 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie 

turnusów, jednak dane w nich zawarte, dotyczące liczby turnusów i ich uczestników, którzy korzystali                        

z dofinansowania PFRON były nierzetelne. W trzech informacjach zawyżono liczbę uczestników o 24 osoby, 

a liczbę zorganizowanych turnusów rehabilitacyjnych zawyżono o dwa w 2009 r. oraz zaniżono o cztery w 2011 r.  

Powodem tych nieprawidłowości było uwzględnienie w informacjach uczestników, którzy nie korzystali 

z dofinansowania PFRON oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, ponadto  w łącznej liczbie turnusów ujęto 

również te, w których żaden z uczestników nie korzystał z dofinansowania ze środków PFRON. W trakcie kontroli 

NIK DPS skorygował powyższe informacje i ponownie przekazał Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.  

6. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w 26 informacjach o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych w części  

dotyczącej uzyskanych efektów, podano jedynie ogólnikowe dane odnośnie poprawy sprawności psychofizycznej 

oraz rozwijania umiejętności społecznych, jednakowe dla wszystkich uczestników. Zdaniem NIK odrębność 

informacji powinna polegać na jej zindywidualizowaniu także w zakresie osiągniętych efektów rehabilitacji. 

Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków DPS jako organizatora turnusów spoczywa  

na Pani Dyrektor, natomiast za nieprawidłowości w informacjach o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, 

a także o przebiegu poszczególnych turnusów bezpośrednio odpowiada Pani V. N. – kierownik turnusu. 

                                                           
3 (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) 
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań organizacyjnych zapewniających właściwą liczebność grup osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych. 

2. Podawanie wszystkich wymaganych danych w informacjach o przebiegu turnusu.  

3. Terminowe przekazywanie do pcpr oświadczeń dotyczących uczestników turnusów rehabilitacyjnych.   

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

przedstawienia przez Panią w terminie 14 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 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. 


