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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2, zwanej dalej 

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

Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych „MEDICAL-CHEMIST” Sp. j. w Bydgoszczy, zwanym w dalszej treści 

„Zakładem”, w zakresie organizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 2010 – 2012 (do czasu 

zakończenia kontroli). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 27 

kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie 

pokontrolne.  

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

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

organizowanych turnusów rehabilitacyjnych, opracowanie i realizacja programów turnusów oraz zabezpieczenie 

turnusów od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzechowywania pełnej 

dokumentacji dotyczącej zorganizowanych turnusów oraz sporządzania niekompletnych informacji o ich 

przebiegu. 

1. Zakład spełniał wymagania formalno–prawne w zakresie działalności związanej z organizacją turnusów. 

Ustalono bowiem, że na podstawie art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej          

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3, zwanej dalej „ustawą”, od stycznia 2010 r. uprawniony 

                                                           
1 usunięto na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U 
Nr 112 poz. 1198 ze zm.)- odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej- NIK 
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
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był do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych 

z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu i wzroku, ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego                          

i reumatycznymi, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi i psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym oraz dla 

kobiet po mastektomii. 

2. W latach 2010 - 2011 Zakład zorganizował 57 turnusów rehabilitacyjnych z udziałem 710 osób korzystających 

z dofinansowania w kwocie 621,0 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych („PFRON”).  

We wszystkich objętych analizą 8 przypadkach turnusy zgodnie z wymogami trwały co najmniej 14 dni, 

miały charakter usprawniająco – rekreacyjny i odbywały się w ośrodkach uprawnionych do przyjmowania grup 

osób niepełnosprawnych ze schorzeniami i dysfunkcjami zgodnymi z wymienionymi w treści wpisu Zakładu do 

rejestru organizatorów. 

Programy turnusów opracowano i realizowano zgodnie z wymogami określonymi w §§ 9 ust. 1 pkt. 8 i 12 

ust. 1 pkt 2-6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych4, zwanego dalej „rozporządzeniem”, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności                        

i dysfunkcji uczestników turnusów. Programy realizowano stosownie do przyjętych założeń, zapewniając 

uczestnikom zorganizowane zajęcia indywidualne i grupowe w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie,          

w tym zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu w wymiarze co najmniej 60 % ogólnego 

czasu zorganizowanych zajęć. 

Zakład zabezpieczył turnusy od strony kadrowej, zatrudniając własnych kierowników turnusów,                    

a zapewnienie uczestnikom opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej i rekreacji odbyło się na podstawie umów 

zawartych w tym zakresie z ośrodkami prowadzącymi turnusy. 

W jednym przypadku liczebność grupy turnusowej wynosiła 19 osób, tj. była o jedną osobę mniejsza od 

wymaganej art. 10c ust. 5 ustawy. 

3. Zakład nie przechowywał pełnej dokumentacji dotyczącej zorganizowanych turnusów, wymaganej § 12 ust. 1 

pkt 10 rozporządzenia. Nie dysponowano danymi osobowymi oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia 

osób będących pracownikami ośrodków, które na objętych kontrolą 8 turnusach wchodziły w skład kadry, pełniąc 

w niej funkcje lekarzy, pielęgniarek, specjalistów ds. rehabilitacji ruchowej i specjalistów ds. rekreacji. Ponadto          

w przypadku 2 spośród 6 osób zatrudnionych przez Zakład w charakterze kierowników turnusów, brak było 

dokumentów potwierdzających ich uprawnienia. 

4. Zakład przekazał do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie informacje o przebiegu turnusu 

sporządzone dla wszystkich 131 niepełnosprawnych uczestników 8 badanych turnusów. W 45 przypadkach  

(34,4 %) informacje przesłano z zachowaniem trzytygodniowego  terminu określonego w art. 10c ust. 7 pkt 4 

                                                           
4 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
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ustawy. NIK zwraca uwagę, iż w pozostałych 86 przypadkach (65,6 %) data wysłania informacji nie została 

udokumentowana. 

 Kontrola wykazała ponadto, że 52 informacje (39,7 %) sporządzono niekompletnie, nie podając w nich 

numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości uczestnika, bądź też nie opatrując ich pieczęcią organizatora. 

NIK zwraca również uwagę na to, że we wszystkich 131 przypadkach opisując uzyskane przez uczestnika efekty 

prowadzonej na turnusie rehabilitacji społecznej, Zakład użył identycznego sformułowania o treści „Aktywny 

udział uczestnika w zajęciach spowodował integrację z grupą i poprawił jego kondycję psychofizyczną”, co może 

wskazywać na brak indywidualnego podejścia do każdego z uczestników turnusów. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zapewnienie sporządzania kompletnych informacji o przebiegu turnusu. 

2. Przechowywanie wymaganej dokumentacji dotyczącej organizowanych turnusów, a w szczególności związanej 

z uprawnieniami kadry odpowiedzialnej za realizację programów. 

 

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

przedstawienia, 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 Państwu 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. 

 


