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Przedmiot sprawy

Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których 
uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie 
zaświadczenia o wpisie do w/w rejestru

Kogo dotyczy?
Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej występujących o 
wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Co przygotować?

1. wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej - w 
przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność; 
3. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający 
osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość 
prawną; 
4. dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej; 
5. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu; 
6. informację o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia 
wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z 
uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób 
niepełnosprawnych objętych tą działalnością; 
7. statut, w przypadku jego posiadania; 
8. nazwę banku i numer własnego rachunku bankowego; 
9. program dla określonego we wniosku organizatora turnusów rodzaju turnusu, z 
uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest 
adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego 
turnusu;

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych określa 
załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - Dz. U. Nr 230, poz. 1694 
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/obsluga-klienta/rynek-pracy/6574,Dokonywanie-
wpisu-do-rejestru-organizatorow-turnusow-rehabilitacyjnych.html

Jak wypełnić 
dokumenty?

Ile muszę zapłacić? Brak opłaty skarbowej

Kiedy złożyć 
dokumenty?

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.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Wydział Polityki Społecznej, Oddział ds. Rynku Pracy, pokoje : 624 i 622 (VI piętro, 
budynek A)

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

nie

Co zrobi urząd? Wyda zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 
lub odmowie wpisu
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Jaki jest czas 
realizacji? 30 dni

Jak się odwołać? Ustawodawca nie przewidział możliwości odwołania

Informacje 
dodatkowe

Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów 
turnusów rehabilitacyjnych 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.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).
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