
Opiniowanie Ośrodków ubiegających się o wpis do 

rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 

turnusy rehabil i tacyjne dla osób niepełnosprawnych.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r Nr 230, poz. 1694 

z póz. zm.), samorząd opiniuje wnioski o wpis do rejestrów ośrodków, w których 

mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Uzyskanie 

pozytywnej opinii, jest niezbędnym elementem do otrzymania od wojewody wpisu do 

rejestru ośrodków, przyjmujących turnusy rehabilitacyjne. 

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, który dysponuje: 

a) bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizacje turnusu dla co najmniej 

20 osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla 

niezbędnych opiekunów i kadry, 

b) zapleczem do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form 

rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę 

psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych 

oraz zapleczem do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych 

w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych 

zajęć wynikających z programu turnusu, 

c) zapleczem do realizacji zajęć kulturalno - oświatowych, 

d) gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą 

wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz 

podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy, 

e) obiektami, pomieszczeniami, infrastrukturą i otoczeniem (terenem) ośrodka 

dostępnymi dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz 

zapewniającymi bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby. 

2. Opinia sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej i zawiera: 



f) stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku 

ośrodka ze stanem faktycznym, 

g) informację o standardzie ośrodka, 

h) ocenę warunków sanitarno - higienicznych, 

i) ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych 

warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności, 

j) 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 tych turnusów i zajęć 

wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów 

fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie 

zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się 

w ośrodku, 

k) stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 

rozporządzenia, 

l) inne uznane za istotne informacje o ośrodku. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 

odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych składa 

wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem 

dokumentów. 

4. Samorząd Województwa Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 

dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody 

Pomorskiego. 

5. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku, wnioskodawca zostaje 

wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Wniosek jest wolny od opłat. 

7. Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca. 



8. Miejsce składania wniosku: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk 

9. Dodatkowych informacji udzielają: 

Pan Marcin Stobba pok. 316, nr tel.58 32 68 828 m.stobba@pomorskie.eu Pan 

Feliks Kusowski pok. 316, nr tel.58 32 68 828 f.kusowski@pomorskie.eu 


