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 prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą   

                                                                                              Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
„TRATWA”  

 
 
 

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 Ośrodka Rehabilitacji 

Dzieci i Młodzieży „TRATWA” w Steklinku, zwanego w dalszej treści „Organizatorem” lub „Ośrodkiem”,  

w zakresie organizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 2010-2012 (do 29. 02).    

         W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 marca 

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

pokontrolne.  

         Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Organizatora w skontrolowanym zakresie, pomimo 

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

i prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych, prawidłowa realizacja programu turnusów oraz opracowanie informacji 

o ich przebiegu, ze wskazaniem efektów rehabilitacji dla każdego uczestnika, terminowego przekazywania 

Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu informacji o zrealizowanych w 2011 r. turnusach. Nieprawidłowości 

dotyczyły zwłaszcza organizowania w 2011 r. grup turnusowych, których liczebność była mniejsza od 

wymaganej, niezapewnienia uczestnikom turnusów stałej opieki pielęgniarskiej, nieterminowego przekazania 

wymaganej dokumentacji do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie („pcpr”). 

                                                           
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 
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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1. Kontrola wykazała, że Organizator spełniał wymagania formalno-prawne w zakresie wykonywanej działalności. 

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), zwanej w 

dalszej treści „ustawą o rehabilitacji”, uprawniony był: 

− od grudnia 2010 r. do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych oraz nauki 

niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grup osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży), 

− od stycznia 2011 r. do przyjmowania zorganizowanych grup osób na turnusy rehabilitacyjne.  

2. Ośrodek w 2011 r. zorganizował 17 turnusów rehabilitacyjnych, w których wzięły udział 63 osoby 

niepełnosprawne korzystające z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych. Zapewniono wymagany czas trwania wszystkich turnusów (14 dni) oraz zrealizowano 

w pełni wymagany program, jednak liczebność grup była mniejsza o 5-13 osób od wymaganej art. 10c ust. 5 

ustawy o rehabilitacji. 

Organizację turnusów rehabilitacyjnych w małych grupach wyjaśniono realizowaniem specjalistycznego programu 

z wykorzystaniem nowoczesnych metod rehabilitacji neurofizjologicznej oraz korzystnymi efektami rehabilitacji 

uczestników w mniejszych grupach.  

3. Zrealizowane w 2011 r. turnusy rehabilitacyjne zabezpieczone były od strony organizacyjnej i technicznej, 

jednak Ośrodek nie dopełnił obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym, uczestniczącym w turnusach 

rehabilitacyjnych, stałej opieki pielęgniarskiej wymaganej zatwierdzonym programem tych turnusów oraz § 12  

ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), zwanego w dalszej treści „rozporządzeniem w sprawie turnusów”. 

Stałą opiekę pielęgniarską zapewniono dopiero od stycznia 2012 r., a w wyjaśnieniach podano, że w 2011 r. 

istniała możliwość udzielenia pomocy pielęgniarskiej przez fizjoterapeutki lub miejscowy zakład opieki 

zdrowotnej. 

4. Pomimo prawidłowego opracowania przez Organizatora informacji o przebiegu turnusów i uzyskanych 

efektach, oświadczeń dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach oraz dokumentacji 

rozliczeniowej tych osób, to jednak nie zawsze przekazywano ww. dokumentację do właściwych pcpr 

w wymaganym terminie. Analiza dokumentacji pięciu turnusów rehabilitacyjnych o największej liczbie 

uczestników (32 osoby) wykazała, że: 

• z naruszeniem wymaganego 14-dniowego terminu, określonego w § 8 ust. 5 i ust. 9 rozporządzenia  

w sprawie turnusów, przekazano do pcpr: 

− oświadczenia Organizatora, potwierdzające możliwość uczestniczenia dziewięciu osób 

niepełnosprawnych (28%) w wybranym turnusie, z opóźnieniem od 2-26 dni, 

− dokumentację rozliczeniową 11 uczestników turnusów (34 %), z opóźnieniem 4-9 dni. 
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• z naruszeniem 21-dniowego terminu, wskazanego w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, przekazano 

do pcpr 2 informacje (6%) o przebiegu turnusów i uzyskanych efektach, a opóźnienie wyniosło 2 dni. 

Termin przekazania oświadczeń Organizatora, jak Pani wyjaśniła, był uzależniony od daty złożenia przez osoby 

niepełnosprawne informacji w pcpr o wyborze turnusu. Natomiast dokumenty rozliczeniowe przekazywano do 

pcpr łącznie z informacjami o przebiegu turnusu, których wymagany termin dostarczenia był dłuższy o 7 dni. 

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

1. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej liczebności grup osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych. 

2. Terminowe przekazywanie do pcpr wymaganej dokumentacji dotyczącej uczestników turnusów 

rehabilitacyjnych (oświadczeń, rozliczeń i informacji o przebiegu turnusu). 

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

przedstawienia przez Panią 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 przyczyn 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. 


