
Opiniowanie wniosków 

podmiotów ubiegających się 

o wpis do rejestru ośrodków, 

w których mogą odbywać się 

turnusy rehabilitacyjne dla 

osób z niepełnosprawnościami



Kto może uzyskać wpis do rejestru ośrodków

• Warunki, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodki, w których 

odbywają się turnusy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) – pobierz tekst tutaj

• Ośrodki ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe 

składają wniosek (pobierz wniosek tutaj) do właściwego terytorialnie samorządu województwa, w 

przypadku Województwa Wielkopolskiego, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

który po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek 

wojewodzie.

• Wniosek ośrodka winien być złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.

• Miejsce złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11

61-731 Poznań

tel. 61/8567309, 61/8567322, 61/8567307

• Zaopiniowanie wniosku przez samorząd województwa jest poprzedzane wizytacją ośrodka przez 

pracowników ROPS w celu stwierdzenia zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we 

wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.

• Ośrodek po zawiadomieniu o wizytacji powinien być w pełni do niej przygotowany, zgodnie ze 

złożonym wnioskiem.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072301694/O/D20071694.pdf
https://rops.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/09/wniosek_o_wpis_do_rejestru_osodkow.pdf


Wymagane dokumenty, określone w § 9 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki  Społecznej  z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów  
rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

1) Wypełniony wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne 

dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Wzór wniosku określa załącznik Nr 9 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej  z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

2) Aktualny wypis z księgi wieczystej (dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości) 

lub umowa dzierżawy, najmu itp. (dotyczy prowadzących ośrodek).

3) Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących tą 

działalność.

4) Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki –

w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną.

5) Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

6) Informację o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób 

z niepełnosprawnościami objętych tą działalnością.

7) Statut, w przypadku jego posiadania.

8) Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzajów 

niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu 

kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.



Warunki uzyskania wpisu do rejestru ośrodków

Ośrodek starający się o wpis do rejestru powinien, spełniać warunki dostępności, szczegółowo określone 

§15 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych:

1) bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizacje turnusu dla co najmniej 20-osobowej, 

zorganizowanej grupy osób z niepełnosprawnościami, oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry;

2) zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym do prowadzenia 

zajęć, mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć 

wypoczynkowych oraz zaplecza do przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku 

turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć, wynikających z programu turnusu;

3) zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych;

4) zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowym;

5) gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę 

lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

6) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób z 

niepełnosprawnościami, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne 

użytkowanie przez te osoby;

7) opinię samorządu województwa;

8) pozytywną ocenę wojewody.



xxx

✓Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka powinny być dostępne dla grup 

osób z niepełnosprawnościami, wskazanych we wniosku oraz zapewniać bezpieczne i samodzielne 

użytkowanie przez te osoby. Ośrodek winien spełniać warunki dostępności szczegółowo określone §15 

ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

✓ W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego 

oraz do prowadzenia zajęć sportowych, zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość 

dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w ust.1 

pkt 4, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku 

ośrodka.

✓ Wszelkie uchybienia występujące we wniosku, winny być usunięte przez Wnioskodawcę w terminie 

30 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od samorządu województwa. Nieusunięcie uchybień w 

wyznaczonym terminie powoduje nie wydajnie opinii i nie przekazanie wniosku wojewodzie. 

✓ Opinia o ośrodku wraz z projektem uchwały przygotowywana jest przez pracowników ROPS i 

przekazywana na posiedzenie Zarządu do Urzędu Marszałkowskiego.

✓ Komplet dokumentów (wniosek wraz z załącznikami, opinia oraz uchwała) zostaje przekazany do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dokonania wpisu.  

✓ Ośrodek otrzymuje kopię uchwały wraz z informacją o przekazaniu wniosku do Wydziału Polityki 

Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 


