
 

 

 
 
 
LBY-4101-01-05/2012 
P/11/126 

Bydgoszcz, dnia      kwietnia 2012 r.            

 
 

Pan 
Marek Sikorski 
Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Visus Supremus” 
przy 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
Nr 1 w Bydgoszczy 

 

 

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 skontrolowała Stowarzyszenie 

„Visus Supremus” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy, zwane w dalszej treści 

„Stowarzyszeniem”, 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 14 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Stowarzyszenia w zakresie objętym 

kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in. posiadanie 

uprawnień do organizowania turnusów rehabilitacyjnych, opracowanie programów turnusów, 

sporządzanie indywidualnych informacji o przebiegu turnusu ze wskazaniem efektów rehabilitacji 

uzyskanych przez każdego z uczestników oraz terminowe przekazanie Wojewodzie Kujawsko – 

Pomorskiemu informacji o zrealizowanym w 2011 r. turnusie. Nieprawidłowości dotyczyły 

zorganizowania turnusu w ośrodku nie posiadającym wszystkich wymaganych uprawnień do przyjęcia 

skierowanej przez Stowarzyszenie grupy osób niepełnosprawnych, niepełnej realizacji programu 

turnusu oraz nieprzechowywania kompletnej dokumentacji dotyczącej przebiegu turnusu. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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1. Stowarzyszenie spełniało wymagania formalno–prawne w zakresie wykonywanej działalności. 

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2, zwanej dalej „ustawą”, od marca 

2011 r. uprawnione było do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych 

oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dla grup osób niepełnosprawnych z 

dysfunkcją narządu ruchu, słuchu, wzroku i z upośledzeniem umysłowym. 

 

2. W badanym okresie Stowarzyszenie zorganizowało jeden turnus rehabilitacyjny z udziałem osób 

korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, który został przeprowadzony w dniach 06 – 

19.08.2011 r. w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Kalina” w Pogorzelicy. Turnus miał charakter 

usprawniająco - rekreacyjny i przeznaczony był dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej oraz z 

obniżoną sprawnością intelektualną.  

Ośrodek, w którym zorganizowano turnus, nie był uprawniony do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku. Dysfunkcję taką posiadało 22 spośród 32 

niepełnosprawnych uczestników turnusu, tj. 68,7 %. Zgodnie z wymogami art. 10c ust. 7 pkt 1 ustawy, 

Stowarzyszenie jako organizator turnusów było obowiązane do zabezpieczenia turnusu od strony 

organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne 

warunki uczestnictwa w turnusie. 

 

3. Kontrola wykazała niepełną realizację szczegółowego programu turnusu, zakładającego prowadzenie 

zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych w czasie pełnych 14 dni jego trwania, w łącznym 

wymiarze 9 godzin i 40 minut dziennie. W rzeczywistości, niezgodnie z programem, w 1 dniu turnusu 

(dzień przyjazdu) przeprowadzono tylko 1 godzinę zajęć, a w 14 dniu (dzień wyjazdu) nie odbyły się 

żadne zajęcia. Stwierdzono, że program opracowano zgodnie z wymogami, z uwzględnieniem rodzajów 

niepełnosprawności i dysfunkcji uczestników turnusu, a do jego realizacji Stowarzyszenie zapewniło 

wykwalifikowaną kadrę. 

 

4. W dokumentacji Stowarzyszenia brak było kopii oświadczeń organizatora zawierających 

potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią 

turnusie, przekazanych właściwym powiatowym centrom pomocy rodzinie na podstawie § 8 ust. 4 

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

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
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rehabilitacyjnych3. Stanowiło to naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym organizator 

zobowiązany jest do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat.  

 

5. NIK zwraca uwagę na to, że Stowarzyszenie nie prowadziło książki korespondencji wychodzącej, ani 

też w żaden inny sposób nie udokumentowało dat przekazania właściwym PCPR informacji o przebiegu 

turnusu. Uniemożliwiło to weryfikację, czy zostały one przekazane w terminie 21 dni od dnia 

zakończenia turnusu, tj. zgodnie z wymogiem art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy. Informacje te sporządzono 

prawidłowo, ze wskazaniem efektów przeprowadzonej na turnusie rehabilitacji osiągniętych przez 

każdego z niepełnosprawnych uczestników. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Pan 

Prezes. 

 

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

 

1. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych posiadających określone 

dysfunkcje lub schorzenia wyłącznie w ośrodkach uprawnionych do ich przyjmowania.  

2. Zapewnienie pełnej realizacji szczegółowych programów turnusów. 

3. Przechowywanie dokumentacji związanej z organizowanymi turnusami, w wymaganym przez ustawę 

okresie. 

4. Podjęcie działań zapewniających dokumentowanie korespondencji wychodzącej, związanej z 

organizowanymi turnusami, w sposób umożliwiający weryfikację terminowości jej sporządzania i 

przekazywania właściwym podmiotom. 

 

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. 

                                                           
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
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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. 


