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Prezes Zarządu  
„Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o. o.  
w Wieńcu Zdroju 

 
 
 

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 „Uzdro-
wisko Wieniec” Sp. z o. o. w Wieńcu Zdroju, zwane dalej „Uzdrowiskiem”, w zakresie organizacji i finan-
sowania turnusów rehabilitacyjnych w latach 2010-2012 (do zakończenia kontroli). 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym  
w dniu 23 marca 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje  
Pani Prezes niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Uzdrowiska w kontrolowanym zakre-
sie. Formułując powyższą ocenę NIK wzięła pod uwagę w szczególności zapewnienie osobom niepeł-
nosprawnym, korzystającym z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wymaganych warunków rehabilitacji spo-
łecznej i zdrowotnej. 

1. Kontrola wykazała, że Uzdrowisko w latach 2010–2011 zrealizowało 25 turnusów rehabilitacyjnych  
w ośrodkach „Hel” i „Hutnik”, w których uczestniczyło 545 osób, w tym 53 osoby korzystające z dofinan-
sowania ze środków PFRON. Spełnione zostały wymagania dotyczące prowadzonych turnusów rehabi-
litacyjnych, gdyż Uzdrowisko:  

− na podstawie wpisów do rejestru ośrodków dokonanych 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, zwanej dalej „ustawą”, uprawnione było od lipca 
2009 r. do prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco–rekreacyjnych dla osób niepeł-
nosprawnych z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowe-
go, z dysfunkcją narządu ruchu; 

− spełniało wymogi w zakresie dostępności dla osób z określonymi schorzeniami, do przyjmowania 
których było uprawnione, co potwierdziło postępowanie sprawdzające Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzone w maju 2011 r.; 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.  
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− gwarantowało osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju  
i stopnia niepełnosprawności oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego pro-
gramu turnusu, zgodnie z art. 10c ust. 4 ustawy; 

− zapewniało pełne zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym do prowadzenia zajęć sportowych.  

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w czerwcu 2010, w trybie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych3 skontrolował 
ośrodek - Sanatorium „Hel”. Kontrolą objęto zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we 
wniosku Uzdrowiska o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla 
osób korzystających z dofinansowania PFRON oraz dostosowanie ośrodka do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, uczestniczących w turnusach i zapewnienie warunków do realizacji programów turnusów.  
W zakresie spraw objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3. Należy zauważyć, że znaczną część programu turnusów rehabilitacyjnych realizowanych przez 
ośrodki Uzdrowiska wypełniają elementy rehabilitacji zdrowotnej polegającej na przeprowadzaniu za-
biegów leczniczych. Izba zwraca jednak uwagę, że według art. 10 ustawy uczestnictwo w turnusach 
rehabilitacyjnych należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie znalazło to odzwierciedlenia w informacjach o przebie-
gu turnusów przedkładanych powiatowym centrom pomocy rodzinie, w szczególności w opisie uzyska-
nych efektów uczestnictwa w turnusie. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków  
i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystą-
pienia pokontrolnego przysługuje Pani Prezes prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

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


