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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 „SOLANKI” Uzdrowisko 

Inowrocław Sp z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, zwaną dalej „Spółką” w zakresie organizacji i finansowania 

turnusów rehabilitacyjnych w stanowiącym własność Spółki Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym „KUJAWIAK”, 

zwanym dalej również „Sanatorium” lub „Ośrodkiem”, w latach 2010 – 2012 ( do czasu zakończenia kontroli ). 

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

9 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

         Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Spółki w kontrolowanym zakresie. Podstawą tej 

oceny było m.in.: 

− posiadanie przez Ośrodek wymaganego przepisami wpisu do rejestru ośrodków prowadzonego przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, 

− zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków pobytu, dostosowanych do rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności.  

1. Kontrola wykazała, że Ośrodek, w latach 2010–2011, prowadząc 42 turnusy rehabilitacyjne spełniał 

wymagania formalno-prawne w zakresie wykonywanej działalności. Ustalono m.in., że Sanatorium:  

− na podstawie wpisu do rejestru ośrodków dokonanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zgodnie 

z art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych2, zwaną dalej „ustawą”, uprawnione było od października 2009 r. do prowadzania 

turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 
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poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób ze schorzeniem układu krążenia na usprawniająco – 

rekreacyjne turnusy rehabilitacyjne, 

− spełniało warunki dostępności osobom, do których przyjmowania Ośrodek był uprawniony, a baza 

noclegowa wynosiła 237 pokoi, każdy z węzłem sanitarnym i instalacją przyzywową. Osobom 

niepełnosprawnym zapewniono na terenie Ośrodka m.in. wydzielone miejsca parkingowe, podnośnik 

w basenie krytym oraz podjazd do wejścia głównego budynku, 

− posiadało odpowiednie zaplecze rehabilitacyjno – lecznicze, a wykorzystywany sprzęt posiadał odpowiednie 

certyfikaty i pozwalał na wykonywanie zabiegów leczniczych zarówno w zakresie hydroterapii 

jak i fizykoterapii,  

− zapewniało zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych oraz rekreacyjno-sportowych poprzez 

udostępnienie sal gimnastycznych, siłowni, biblioteki oraz sal ogólnego przeznaczenia. Sanatorium 

usytuowane zostało w granicach strefy uzdrowiskowej miasta Inowrocławia, niedaleko tężni solankowych, 

w bliskim sąsiedztwie licznych tras spacerowych.  

2. Spółka ponadto uprawniona była od października 2009 r., na podstawie wpisu do rejestru organizatorów 

turnusów, o którym mowa w art. 10d usta. 1 ustawy, do organizowania turnusów rehabilitacyjnych 

usprawniająco –rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ze schorzeniami układu krążenia.  

3. Kontrola przeprowadzona w 2011 r., przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w zakresie 

uprawnień Ośrodka do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, nie stwierdziła 

nieprawidłowości oraz nie stwierdziła rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku o wpis 

do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.  

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, po wizytacji przeprowadzonej w dniu 

4 września 2009 r., stwierdził, że Ośrodek spełnił wymogi w zakresie dostępności dla osób ze schorzeniami 

określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 i  w  § 15 ust. 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych3.  

         Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy odstępuje od 

formułowania wniosków pokontrolnych i nie oczekuje przedstawienie przez Pana Prezesa informacji, o której 

mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.       

         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 zawartych w tym wystąpieniu.  

 

 

                                                           
3 Dz. U. Nr 230, poz. 1694 


