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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 przeprowadziła kontrolę w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, zwanym dalej „Centrum”, w zakresie organizacji i finansowania turnusów 
rehabilitacyjnych w latach 2010-2012 (do zakończenia kontroli). 

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 Kierownik 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie przez Centrum zadań objętych kontrolą, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą pozytywnej oceny było m.in.: przyznawanie dofinansowania do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przez organy i osoby do tego uprawnione oraz zgodnie z zasadą 
pierwszeństwa; prawidłowe i terminowe powiadamianie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosków; 
przekazywanie środków finansowych po spełnieniu warunków wymaganych od organizatorów turnusów; należyte 
rozliczanie przekazanych dofinansowań.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przypadków: przyznawania dofinansowania do uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych w zaniżonej wysokości; nieprzestrzegania terminu przekazania dofinansowania; 
niesprawdzania czy ośrodek lub organizator turnusu posiadają wpis do rejestru właściwego wojewody bądź 
uprawnienie do przyjmowania lub organizowania turnusów dla osób z określonymi schorzeniami; nieterminowego 
rozpatrywania wniosków, a także ograniczania wnioskodawcom możliwości wyboru organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych. 

1. W okresie objętym kontrolą (do 6 marca 2012 r.) do Centrum wpłynęło 455 wniosków (195 w 2010 r., 158  
w 2011 r. i 102 w 2012 r.), z których pozytywnie rozpatrzono 110. Ostatecznie z dofinansowania uczestnictwa  
w turnusach rehabilitacyjnych skorzystały 103 osoby, z tego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności – 37, w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 
stopień niepełnosprawności – 65, z lekkim stopniem niepełnosprawności – jedna. Dofinansowanie dla osoby ze 
stopniem lekkim przyznano z powodu wczesnego terminu rozpoczęcia turnusu wskazanego przez wnioskodawcę 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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(od 23 stycznia) oraz przed uzyskaniem informacji o wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych („PFRON”) na 2010 r.  

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przyznawało Centrum, jako organ 
właściwy, o którym mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2, zwanej dalej „ustawą”. Każdy wniosek  
o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, został rozpatrzony stosownie do 
przepisu § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych3, zwanego dalej Rozporządzeniem, tj. przez pracownika Centrum, który oceniał 
sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.  

W każdej objętej kontrolą sprawie informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku była sporządzona  
w wymaganej formie i zawierała wszystkie dane określone w § 5 ust. 15 Rozporządzenia. Wnioskodawców 
powiadamiano o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie siedmiu dni od dnia jego rozpatrzenia, zgodnie  
z wymogiem § 5 ust. 14 Rozporządzenia.  
Kontrola NIK wykazała jednak, że w 158 sprawach z 2010 r. (81 %) i 139 z 2011 r. (88 %) Centrum nie 
przestrzegało wyznaczonego w § 5 ust. 8 Rozporządzenia trzydziestodniowego terminu na rozpatrzenie wniosku. 
W 2010 r. opóźnienie wyniosło od 1 do 29 dni, a w 2011 r. – od 1 do 33 dni. 

Stwierdzono, że w 31 spośród 455 wniosków złożonych do Centrum, wystąpiły następujące 
nieprawidłowości: 

− w siedmiu sprawach brak było oświadczeń o zgodności z prawdą danych w nich zawartych, wymaganych 
załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia, z tego w dwóch z nich przyznano dofinansowanie w kwocie 2 381 zł; 

− w sześciu sprawach, skierowanie osoby niepełnosprawnej do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
wystawione zostało przez osobę nieuprawnioną, tj. starszego felczera medycznego, zaś zgodnie z art. 10f 
ust. 1 pkt 2 ustawy uprawnionym do takiego skierowania jest tylko lekarz. W dwóch sprawach Centrum 
przyznało dofinansowanie w kwocie łącznej 1 682 zł; 

− w sześciu przypadkach, niezgodnie z warunkiem określonym w § 3 Rozporządzenia, przyznano 
dofinansowanie w kwocie 7 564 zł osobom niepełnosprawnym, które planowały uczestnictwo w turnusach 
rehabilitacyjnych po upływie daty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

− w 12 sprawach nie poinformowano wnioskodawców o braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie, 
gdyż wykazany we wniosku przeciętny miesięczny dochód, przekraczał dopuszczalną kwotę. 

W wymienionych sprawach Centrum nie informowało wnioskodawców o konieczności uzupełnienia wniosków lub 
usunięcia występujących w nich uchybień, pomimo wymogu wynikającego z § 5 ust. 7 Rozporządzenia. 

2. W latach 2010-2012 (do 6 marca) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych Centrum wydatkowało środki PFRON w ogólnej kwocie 117 209,00 zł, z tego 87 693,00 zł  
w 2010 r. i 29 516,00 zł w 2011 r. Przekazywanie dofinansowania organizatorom odbywało się zgodnie  
z wymogami określonymi w § 8 ust. 4 i 7 Rozporządzenia, tj. po otrzymaniu oświadczenia organizatora 
potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie i w kwocie nie 
wyższej od faktycznego kosztu uczestnictwa. Rozliczanie turnusów, w tym przekazanych środków odbywało się 
na podstawie dokumentów określonych w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy i § 8 ust. 8 Rozporządzenia.  

Centrum nie przestrzegało jednak terminu przekazania dofinansowania, o którym mowa w § 8 ust. 3 
Rozporządzenia, gdyż: 

− w 28 sprawach dofinansowanie na kwotę 31 850 zł przekazano na konto organizatora po upływie terminu 
siedmiu dni od otrzymania jego oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestniczenia danej osoby 
niepełnosprawnej w wybranym turnusie, 

− w siedmiu sprawach przekazano dofinansowanie na kwotę 7 159 zł, później niż na siedem dni przed dniem 
rozpoczęcia turnusu, z tego w dwóch przypadkach przekazanie środków nastąpiło po rozpoczęciu turnusu. 

3. Ustalono, że w latach 2010-2011 Centrum w sposób nieuprawniony zaniżyło na kwotę 20 459 zł przyznane 
dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 104 osobom 
niepełnosprawnym i 83 ich opiekunom. Stanowiło to naruszenie przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia  
w związku z art. 2 pkt 4 ustawy, gdyż: 

                                                           
2 Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm. 
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
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− w 2010 r. przyznana wysokość dofinansowania 73 osobom niepełnosprawnym została obniżona o kwotę 
łączną 2 555 zł, tj. o 35 zł wobec każdej z nich. Wobec 55 opiekunów tych osób dofinansowanie zaniżono  
o kwotę 1 320 zł, tj. każdemu o 24 zł., 

− w 2011 r. przyznana wysokość dofinansowania 31 osobom niepełnosprawnym została obniżona o kwotę 
łączną 7 316 zł, tj. o 236 zł wobec każdej z nich. Wobec 28 opiekunów tych osób dofinansowanie zaniżono  
o kwotę 9 268 zł, tj. każdemu o 331 zł. Oznacza to, że w tych przypadkach wysokość dopuszczalnego 
obniżenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia została przekroczona o 50,40 zł - dla osoby 
niepełnosprawnej i o 207,20 zł - dla opiekuna. 

4. Kontrola wykazała, że Centrum w latach 2010-2011 przekazało dofinansowanie na kwotę 66 332 zł do 
turnusów rehabilitacyjnych 55 osób niepełnosprawnych, które to turnusy prowadzone były przez organizatorów  
i ośrodki do tego nieuprawnione. Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia w przypadku, gdy wybrany przez osobę 
niepełnosprawną organizator lub ośrodek nie są uprawnieni do organizowania bądź przyjmowania osób  
z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami, Centrum pomocy  
w terminie 7 dni zobowiązane jest poinformować osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru 
innego organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania dofinansowania. I tak: 

− w 26 przypadkach organizatorami były podmioty nieposiadające uprawnień do organizowania turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób z dysfunkcjami określonymi we wniosku lekarza lub w orzeczeniu, którym 
przekazano dofinansowanie na kwotę 31 740 zł; 

− w przypadku 29 osób, którym udzielono dofinansowania na kwotę 34 592 zł, uczestniczyły one w turnusach 
rehabilitacyjnych w ośrodkach nieposiadających uprawnień do przyjmowania osób z dysfunkcjami 
określonymi we wniosku lekarza lub w orzeczeniu. 

W jednym przypadku dofinansowano w kwocie 980 zł uczestnictwo osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna  
w turnusie organizowanym przez Stowarzyszenie nieposiadające wpisu do rejestru organizatorów, co stanowiło 
naruszenie wymogu art. 10c ust. 2 pkt 1 ustawy. 

5. W trakcie kontroli ustalono, że w Centrum wyłożone były oferty wybranych ośrodków i organizatorów. Jednak 
w trakcie kontroli NIK zostały one usunięte, a osobom niepełnosprawnym udostępniono bazę danych  
o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, stosownie do § 23 Rozporządzenia. 

Za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odpowiedzialną jest Pani Kierownik. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego rozpatrywania wniosków oraz przekazywania przyznanego 
dofinansowania zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia,  

2) przyznawanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w prawidłowej wysokości, na 
podstawie kompletnej dokumentacji uprawniającej do skierowania na turnus zgodnie z przepisami ustawy  
i Rozporządzenia, 

3) dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych wyłącznie przez organizatorów i ośrodki 
posiadające stosowne uprawnienia. 

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 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 Kierownik 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. 

 


