Informacja na temat uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
i ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Zgodnie z art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wojewoda prowadzi rejestr
ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po
spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230,
poz. 1694).
I. ORGANIZATORZY
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów, w których
uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania składa do wojewody właściwego ze
względu na siedzibę organizatora wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów wraz z:
1) zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych
prowadzących tę działalność;
2) aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość
prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
3) dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nie posiadających
osobowości prawnej;
4) oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
5) informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalnością na
rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób
niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
6) statutem, w przypadku jego posiadania;
7) nazwą banku i numerem własnym rachunku bankowego;

8) programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których są adresowane i okre
śleniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.
Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach występujących we wniosku
o wpis do rejestru organizatorów turnusów, obowiązany jest do ich usunięcia. Nie usunięcie uchybień w
wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia.

Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów reha
bilitacyjnych dokonuje się na podstawie:
1) informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;
2) załączonych do wniosku dokumentów;
3) opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;
4) stwierdzenia:
a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,
b)

udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich
dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności programów turnusów.
Wzór wniosku o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów określa załącznik nr 5 do ww. roz
porządzenia.
II. OŚRODKI
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepe
łnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku
o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa /z wnioskiem należy wystąpić do
właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku przekaże go do woje
wody/.
Opinia powinna zawierać:

1. stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem
faktycznym;
2. informację o standardzie ośrodka;

3. ocenę warunków sanitarno - higienicznych;
4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, od
powiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form
aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności
uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjo
terapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi w zależności od
rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;

6. stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 ww. rozporządzenia;

7.

inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach
obowiązany jest do ich usunięcia. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozosta
wienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.
Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy, określa załącznik nr 9
do ww. rozporządzenia.
Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:
1. wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości,
w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek;
2. posiada:
a)

bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zor
ganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry,

b) zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia
zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć
wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku tur
nusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu
turnusu,
c) zaplecze do realizacji zajęć kulturalno - oświatowych,
d) zaplecze rekreacyjno - wypoczynkowe,
e) gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę
lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
3) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepe
łnosprawnych wskazanych we wniosku oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez
te osoby;
4) uzyskał opinię samorządu województwa;
5) uzyskał pozytywną ocenę wojewody.

Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na
podstawie:
1. informacji zawartych we wniosku ośrodka;
2. opinii
-

uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość
realizacji w ośrodku określonego programu turnusu.

