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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 82 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

przeprowadziła kontrolę Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku, 

zwanego dalej „Sanatorium”, w zakresie organizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 

2010-2011. 

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

13 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy na podstawie art. 60 ustawy o NIK 

przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia organizację turnusów rehabilitacyjnych. Stwierdzone 

w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły zwłaszcza: 

- niewywiązywania się w pełni z obowiązku realizacji zajęć określonych programem turnusu,  

- nieterminowego informowania o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych powiatowych centrów pomocy 

rodzinie oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

- niepoinformowania powiatowych centrów pomocy rodzinie o uzyskanych efektach rehabilitacji 

społecznej.  

1. W latach 2010-2011 Sanatorium w prowadzonym przez siebie ośrodku zorganizowało turnusy 

rehabilitacyjne, w których wzięły udział 74 osoby niepełnosprawne oraz 10 ich opiekunów. Uzyskane 

w związku z tym przychody wyniosły 112,5 tys. zł, z czego 52,8 tys. zł stanowiło dofinansowanie osób 
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niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwanego 

dalej „PFRON”). W powyższym okresie Sanatorium przeprowadziło łącznie 26 turnusów usprawniająco-

rekreacyjnych z udziałem 46 osób z dysfunkcją narządu ruchu1, 26 osób ze schorzeniami układu krążenia 

oraz dwóch osób ze schorzeniami układu oddechowego, które otrzymały dofinansowanie z PFRON. 

Pozostałymi uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych było 3.101 pacjentów Sanatorium, którzy brali udział 

w czternastodniowym leczeniu uzdrowiskowym, nie korzystając ze środków PFRON. 

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

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2, 

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

programu turnusu. Na podstawie powyższego programu Sanatorium uzyskało już w 2007 r. wpis do rejestru 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

3.  Sanatorium w 2011 r. prowadząc siedem turnusów rehabilitacyjnych dla 16 osób niepełnosprawnych, 

korzystających z dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 11,5 tys. zł, realizowało program tych 

turnusów niezgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych3, tj. w wymiarze mniejszym, niż sześć godzin 

zajęć dziennie, co Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie. I tak: 

- podczas 27 dni trwania turnusów rehabilitacyjnych (27,6%)4 nie prowadzono przewidywanych 

w programie zajęć rekreacyjno-oświatowych, 

- podczas 29 dni trwania turnusów rehabilitacyjnych (29,6%) takie zajęcia trwały krócej, niż wymagane 

w programie 3 godziny, 

- w 19 przypadkach zajęcia kulturalno-oświatowe prowadziły niewchodzące w skład kadry turnusu osoby, 

które reprezentując podmioty gospodarcze, promowały podczas zajęć zakup towarów, takich jak 

magiczna rękawica, dzwon rezonansowy, urządzenia do kąpieli perełkowej, maty do terapii 

podczerwienią, kijki do nordic walking, detox spa, samochodowe siedziska masujące i balsamy. 

W ocenie NIK przyczyną braku realizacji zajęć, co najmniej w minimalnym wymiarze sześciu godzin, 

była m.in. realizacja turnusów rehabilitacyjnych w sposób zbliżony do leczenia uzdrowiskowego, które nie 

wymaga prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej. Natomiast organizowanie reklamy towarów, 

jako zajęć oświatowych przewidywanych programem turnusu rehabilitacyjnego, NIK ocenia jako niezgodne 

z celami takiego turnusu, określonymi w art. 10c ust. 1 ustawy. 

                                                           
1 Z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 771 ze zm., zwanej dalej „ustawą”. 
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych”. 
4 Przy łącznym czasie trwania siedmiu turnusów z udziałem osób otrzymujących dofinansowanie PFRON wynoszącym 
98 dni. 
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4. NIK nie wnosi uwag do przechowywania przez Sanatorium dokumentacji prowadzonych w latach 

2010-2011 turnusów rehabilitacyjnych, wymaganych przepisami § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a-f rozporządzenia 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. zawiadomień o wpisie do rejestru organizatorów, programów 

turnusów, a także informacji o wpisie do rejestru ośrodków, informacji o rodzaju niepełnosprawności  

uczestnika oraz informacji o kadrze. Posiadane przez Sanatorium dokumenty nie umożliwiały jednak 

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

turnusów rehabilitacyjnych oraz stwierdzenia, jakie zajęcia były prowadzone w 2010 r. Tymczasem zgodnie 

z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych osoba niepełnosprawna może 

ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, pod warunkiem, że będzie uczestniczyła w zajęciach 

przewidzianych w programie turnusu. Dokumenty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach powinny 

stanowić jedną z podstaw do sporządzenia informacji o przebiegu turnusu dla powiatowego centrum pomocy 

rodzinie 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. 

5. Kontrola ujawniła, że w latach 2010-2011 Sanatorium nieterminowo przekazywało informacje 

o turnusach rehabilitacyjnych do powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz do Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, a także w sposób niepełny informowało powiatowe centra pomocy rodzinie o przebiegu 

turnusów rehabilitacyjnych. I tak: 

- wszystkie indywidualne informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego nie zawierały opisu 

uzyskanych efektów z zakresu rehabilitacji społecznej, pomimo że zgodnie z załącznikiem nr 7 

do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wymagane jest podanie opisu efektów zajęć, 

w których brał udział uczestnik turnusu, 

- w 6 przypadkach na 74 (8%) powyższe informacje o przebiegu turnusów zostały przesłane do 

powiatowych centrów pomocy rodzinie z niezachowaniem trzytygodniowego terminu, określonego 

w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy, z opóźnieniami wynoszącymi 5, 12, a w jednym przypadku nawet 228 dni, 

- informacje o turnusach rehabilitacyjnych, zrealizowanych w roku 2009 oraz w roku 2010, zostały 

przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu z niezachowaniem terminu 31 stycznia, 

z opóźnieniami wynoszącymi odpowiednio 8 i 17 dni. 

7.  Pomimo, że w programie turnusów rehabilitacyjnych wykaz kadry obejmował osiem osób, to 

faktycznie za realizację tych turnusów odpowiedzialny był zespół 62 osób, tj.: dyrektor Sanatorium, 

pracownik wyznaczony do koordynacji imprez kulturalno-oświatowych, 16 lekarzy, 15 pielęgniarek, dwóch 

psychologów, magister fizjoterapii, magister rehabilitacji, licencjat fizjoterapii, 17 techników fizjoterapii oraz 

siedmiu techników masażystów. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do zapewnianej uczestnikom 

turnusów opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Należy jednak podkreślić, że odpowiedni pracownik został 
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pisemnie wyznaczony do koordynacji imprez kulturalno-oświatowych dopiero z dniem 4 maja 2011 r. 

Tymczasem zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. d organizator turnusów rehabilitacyjnych, w ramach kadry 

gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów, powinien zapewnić specjalistę do spraw 

rekreacji. Należy również wskazać, że Sanatorium nie powiadomiło Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

o zakończeniu świadczenia pracy przez pracownika posiadającego tytuł zawodowy magistra rehabilitacji, 

wykazanego w składzie kadry turnusu, pomimo takiego wymogu, określonego w art. 10d ust. 5 ustawy. 

Odpowiedzialną za wskazane wyżej nieprawidłowości jest Pani Dyrektor, jako kierownik jednostki 

kontrolowanej oraz kierownik turnusów rehabilitacyjnych. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zapewnienia pełnej realizacji programu turnusu rehabilitacyjnego oraz dokumentowanie prowadzonych 

zajęć. 

2. Odstąpienie od reklamowania towarów w trakcie zajęć z osobami niepełnosprawnymi, jako zajęć nie 

objętych programem turnusu rehabilitacyjnego. 

3. Powiadamianie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o warunkach stanowiących podstawę uzyskania 

wpisu do rejestru organizatorów turnusów w zakresie kadry turnusu oraz terminowe przekazywanie 

informacji o przeprowadzonych turnusach rehabilitacyjnych. 

4. Zamieszczanie w informacji o przebiegu turnusu, przedkładanej powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

opisu uzyskanych efektów rehabilitacji społecznej oraz terminowe przekazywanie tych informacji. 

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. 


