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Kierownik  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Radziejowie 

 
 

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 skontrolowała Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Radziejowie, zwane dalej „Centrum”, 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  
19 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Centrum w skontrolowanym zakresie. 
Podstawą tej oceny było: nieprzestrzeganie zasad i warunków przyznawania dofinansowania do uczestnictwa  
w turnusach rehabilitacyjnych; brak udziału pracownika socjalnego lub specjalisty do spraw społecznych  
w rozpatrywaniu wniosków; przyznawanie dofinansowania w niewłaściwej wysokości; przekazywanie środków 
przed otrzymaniem oświadczenia organizatora turnusu; pozbawienie wnioskodawców możliwości swobodnego 
wyboru turnusu i jego organizatora; przekazywanie wnioskodawcom niepełnej informacji o przyczynach 
nieprzyznania dofinansowania. 

1. W okresie objętym kontrolą Centrum przyznało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych („PFRON”) dofinansowanie w kwocie 129.344 zł do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 131 osobom niepełnosprawnym (spośród 210 wnioskodawców) oraz 49 opiekunom. 
Dodatkowo, 44 osoby niepełnosprawne oraz ich 14 opiekunów otrzymało wsparcie w kwocie 52.979,90 zł z tytułu 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w ramach Projektu systemowego „Lepszy start” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przyznając w 2011 r. środki PFRON w kwocie 18.183,17 zł, Centrum w nieuprawniony sposób 
rozszerzyło kryteria podmiotowe ściśle określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych2, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.  
W stosunku do 27 osób dorosłych (oraz ich ośmiu opiekunów) Centrum uzależniło przyznanie wsparcia od ich 
udziału w Projekcie „Lepszy start”. Takim działaniem Centrum naruszyło jednocześnie zasady przyznawania 
dofinansowania określone w § 5 ust. 11 i ust. 12 Rozporządzenia. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 
2 Dz. U. Nr 230, poz. 1694  
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Naruszeniem § 5 ust. 10 Rozporządzenia było niezapewnienie w latach 2010-2011 udziału pracownika 
socjalnego lub specjalisty do spraw społecznych w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie. Jego zadaniem 
powinna być ocena sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej oraz jej potrzeb w zakresie rozwijania 
umiejętności społecznych. 

2. Szczegółowa kontrola 96 spraw, w których przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 94.226 zł wykazała, że 
w 40 z nich (41,67 %) Centrum przekazało środki PFRON (3.947 zł) ustalone w niewłaściwej wysokości bądź 
osobie nieuprawnionej. I tak:  

a) w 37 sprawach wysokość przyznawanego dofinansowania zaniżono ogółem o 1.587 zł, gdyż jego wysokość 
określoną w § 6 ust. 1 Rozporządzenia obliczono na podstawie przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w III kwartale 2009 r., zamiast w IV kwartale 2009 r., 

b) w jednym przypadku wysokość dofinansowania została zawyżona o 194 zł, z tego powodu, że nie 
uwzględniono faktu zatrudnienia wnioskodawcy w zakładzie pracy chronionej, czym naruszono § 6 ust. 1  
pkt  5 Rozporządzenia, 

c) w jednej sprawie przyznano dofinansowanie w kwocie 1.547 zł na podstawie wniosku, który nie zawierał 
wszystkich określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia danych, tj. informacji o: terminie uczestnictwa  
w turnusie rehabilitacyjnym, posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności, korzystaniu z dofinasowania  
w latach wcześniejszych, imieniu i nazwisku opiekuna. O występujących we wniosku uchybieniach Centrum 
nie poinformowało wnioskodawcy, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 7 Rozporządzenia, 

d) w jednej sprawie przyznano dofinansowanie w kwocie 619 zł opiekunowi osoby niepełnosprawnej, 
będącemu jednocześnie kierownikiem turnusu rehabilitacyjnego, pomimo zakazu pełnienia przez opiekuna 
funkcji członka kadry na turnusie, określonego w § 4 ust. 2 pkt  2a Rozporządzenia.   

3. Spośród 96 przypadków, w których przyznano dofinansowanie, w czterech Centrum przekazało środki PFRON  
w łącznej kwocie 3.536 zł organizatorom niespełniającym wymogów określonych w Rozporządzeniu. I tak: 

a) w 1 przypadku organizator otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.547 zł, pomimo że ośrodek, w którym miał 
odbyć się turnus nie posiadał na okres jego trwania, uprawnień wynikających z art. 10d ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych3, zwanej 
dalej „ustawą”, 

b) w 3 sprawach przekazano dofinansowanie w łącznej kwocie 1.989 zł przed otrzymaniem oświadczenia 
organizatora turnusu rehabilitacyjnego, czym naruszono § 8 ust. 4 Rozporządzenia. 

4. W latach 2010-2011 Centrum w nieuprawniony, samowolny sposób dokonało wyboru turnusów i ich 
organizatorów osobom niepełnosprawnym korzystającym przy udziale środków PFRON z dofinansowania  
w ramach Projektu „Lepszy start”. Stanowiło to naruszenie § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 7 Rozporządzenia. Na 
powyższe turnusy rehabilitacyjne przyznano 34.887,10 zł ze środków PFRON i 52.979,90 zł ze środków Unii 
Europejskiej. 

5. W okresie objętym kontrolą Centrum przyjmowało wnioski o przyznanie dofinansowania, wnioski lekarza  
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informacje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego sporządzone  
wg nieaktualnych wzorów, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych4, które utraciło moc z dniem 26 grudnia 
2007 r. Ponadto, Centrum od wszystkich wnioskodawców żądało złożenia dokumentów potwierdzających 
wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz informacji o stanie 
zdrowia wnioskodawcy. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 5 ust. 9 Rozporządzenia, dokumentów 
potwierdzających dochód należy żądać tylko w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości złożonego 
przez wnioskodawcę na tą okoliczność oświadczenia. Informacja o stanie zdrowia - w myśl § 4 ust. 1 pkt 8 
Rozporządzenia - nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie. 

6. W 2011 r. Centrum błędnie informowało wnioskodawców o negatywnym rozpatrzeniu wniosków. Jako 
przyczynę nieprzyznania dofinansowania podawano znaczny niedobór środków PFRON w stosunku  
do istniejących potrzeb, ograniczający możliwość przyznania dofinansowania wyłącznie do niepełnosprawnych 

                                                           
3 Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
4 Dz. U. Nr 100 poz. 926 
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dzieci. W informacjach nie wyjaśniono, że z dofinansowania mogły skorzystać również osoby dorosłe biorące 
udział w Projekcie „Lepszy start”. W powiadomieniach powoływano się na wytyczne dotyczące zasad 
przyznawania dofinansowania ustalone przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
w Radziejowie - organu wyłącznie o charakterze opiniodawczym.  Ponadto, wymienione informacje o sposobie 
rozpatrzenia wniosków nie zawierały nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Skutkiem tego 

Centrum naruszyło § 5 ust. 15 pkt 1 i 4 Rozporządzenia.  

7. W latach 2010-2011 wszystkie środki PFRON przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych pozostawały w dyspozycji Starosty Radziejowskiego. Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty 
Radziejowskiego środki te nie zostały przekazane do Centrum, ponieważ ich dysponentem jest powiat 
radziejowski reprezentowany przez starostę. Nie podzielając stanowiska Starosty Radziejowskiego, NIK zwraca 
uwagę, że zgodnie z wyraźnym wskazaniem art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy, realizacja zadań z zakresu 
dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych należy do 
powiatowego centrum pomocy rodzinie.  

Kontrola NIK wykazała ponadto, że przekazywanie dofinansowania organizatorom odbywało się 
terminowo, stosownie do § 8 ust. 3 Rozporządzenia. Prawidłowo rozliczano przekazane organizatorom środki,  
tj. na podstawie dokumentów określonych w § 8 ust. 8 Rozporządzenia. Ustalono, że dokumenty księgowe były 
wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu, zgodnie z § 8 ust. 9 Rozporządzenia.  

NIK zwraca uwagę, że na 96 wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
82 rozpatrzono po upływie trzydziestodniowego terminu, czym naruszono § 5 ust. 8 Rozporządzenia. Centrum 
powiadomiło jednak wnioskodawców o przyczynie nieterminowego rozpatrzenia wniosków. Po otrzymaniu 
środków PFRON, Centrum bez zbędnej zwłoki rozpatrzyło wnioski i poinformowało wnioskodawców o sposobie 
ich rozpatrzenia. 

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

1. Przyznawanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych z zachowaniem zasad i kryteriów określonych 
w Rozporządzeniu. 

2. Zapewnienie udziału pracownika socjalnego lub specjalisty do spraw społecznych w rozpatrywaniu wniosków 
o dofinansowanie. 

3. Przekazywanie dofinansowania wyłącznie organizatorom turnusów rehabilitacyjnych spełniającym warunki 
jego otrzymania. 

4. Pozostawienie uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych możliwości swobodnego wyboru turnusu  
i jego organizatora. 

5. Podawanie w informacjach o negatywnym rozpatrzeniu wniosku faktycznej przyczyny nieprzyznania 
dofinansowania. 

6. Wystąpienie do Starosty Radziejowskiego o przekazywanie do dyspozycji Centrum środków PFRON 
przeznaczonych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 
przedstawienia przez Panią Kierownik, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych  
w celu ich realizacji 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.  

 

 
 


