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DOKONYWANIE WPISU DO REJESTRU OŚRODKÓW, W KTÓRYCH
MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TURNUSY REHABILITACYJNE
1. Przedmiot sprawy
Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
i uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych, w których uczestniczą
osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do w/w
rejestru.

2. Miejsce załatwienia sprawy – informacja o postępie świadczonej usługi







WYDZIAŁ
Wydział Polityki Społecznej
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
Oddział ds. Rynku Pracy
NUMER POKOJU
620, 632 (bud. A)
NUMER TELEFONU
0 41 342 13 13, 342 19 95
E-MAIL
wps16@kielce.uw.gov.pl
wps06@kielce.uw.gov.pl
GODZINY URZĘDOWANIA
7.30 - 15.30

3. Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla
osób niepełnosprawnych 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 wojewody/.
Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy, określa
załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
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Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji
o występujących we wniosku uchybieniach, obowiązany jest do ich usunięcia. Nie usunięcie
uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez
rozpatrzenia.
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, zorganizowanej 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 turnusów 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 niepełnosprawnych 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.
Wojewoda rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

4. Podstawa prawna
4.1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
4.2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).
4.3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

5. Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii
Dyrektor i Z-ca Dyrektora Wydziału oraz pracownicy merytoryczni - od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Urzędu.
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