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1694
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
Na podstawie art. 10d ust. 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

5) zakres przekazywanych przez wojewod´ informacji o oÊrodkach i organizatorach turnusów posiadajàcych wpis do rejestru, zasady prowadzenia
centralnej bazy danych oÊrodków i organizatorów
turnusów posiadajàcych taki wpis oraz sposób
udost´pniania danych znajdujàcych si´ w tej bazie;
6) wzory wniosków, zawiadomieƒ i informacji.
Rozdzia∏ 2

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach;

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych
przy udziale Êrodków Funduszu
oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach
§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

2) warunki, jakie powinny spe∏niaç osoby niepe∏nosprawne ubiegajàce si´ o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, tryb sk∏adania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie,
wysokoÊç oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze Êrodków Funduszu;

1) usprawniajàco-rekreacyjny;

3) warunki, jakie powinni spe∏niaç organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych i oÊrodki, w których odbywajà si´ turnusy, sposób oceny spe∏niania tych
warunków i dokonywania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz rejestru oÊrodków, a tak˝e zasady prowadzenia tych rejestrów;

5) rozwijajàcy zainteresowania i uzdolnienia;

4) zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów turnusów oraz oÊrodków wpisanych do rejestrów, prowadzonej przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, zwane dalej „centrum pomocy”, lub wojewod´ i obowiàzki zwiàzane z tà kontrolà;
———————
1)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001
i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94,
poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144,
Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

2) rekreacyjno-sportowy i sportowy;
3) szkoleniowy;
4) psychoterapeutyczny;

6) nauki niezale˝nego funkcjonowania z niepe∏nosprawnoÊcià.
2. Turnusy rehabilitacyjne mogà byç organizowane dla nast´pujàcych grup osób niepe∏nosprawnych:
1) z dysfunkcjà narzàdu ruchu, z wy∏àczeniem osób
poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich;
2) z dysfunkcjà narzàdu ruchu poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich;
3) z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu;
4) z dysfunkcjà narzàdu wzroku;
5) z upoÊledzeniem umys∏owym;
6) z chorobà psychicznà;
7) z padaczkà;
8) ze schorzeniami uk∏adu krà˝enia;
9) z innymi ni˝ wymienione w pkt 1—8 dysfunkcjami
lub schorzeniami.
3. Turnusy rehabilitacyjne organizuje si´ dla osób
niepe∏nosprawnych o zbli˝onych potrzebach, wynikajàcych w szczególnoÊci z ich wieku lub rodzaju niepe∏nosprawnoÊci albo rodzaju schorzeƒ lub dysfunkcji.
§ 3. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie wa˝nego orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
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i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „ustawà”, a w przypadku osoby,
o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopi´ orzeczenia o sta∏ej albo d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy
w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
1 stycznia 1998 r.
Rozdzia∏ 3
Warunki, jakie powinny spe∏niaç
osoby niepe∏nosprawne ubiegajàce si´
o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym, tryb sk∏adania
i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie,
wysokoÊç oraz sposób przyznawania
i przekazywania tego dofinansowania
ze Êrodków Funduszu
§ 4. 1. Osoba niepe∏nosprawna mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie, pod warunkiem ˝e:
1) zosta∏a skierowana na turnus rehabilitacyjny na
wniosek lekarza, pod którego opiekà si´ znajduje;
2) w roku, w którym ubiega si´ o dofinansowanie, nie
uzyska∏a na ten cel dofinansowania ze Êrodków
Funduszu;
3) weêmie udzia∏ w turnusie, który odb´dzie si´
w oÊrodku wpisanym do rejestru oÊrodków, prowadzonego przez wojewod´, albo poza takim
oÊrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis
do rejestru organizatorów turnusów;
5) b´dzie uczestniczy∏a w zaj´ciach przewidzianych
w programie turnusu, który wybra∏a;
6) nie b´dzie pe∏ni∏a funkcji cz∏onka kadry na turnusie
ani nie b´dzie opiekunem innego uczestnika tego
turnusu;
7) z∏o˝y oÊwiadczenie o wysokoÊci dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacjà o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie
domowym;
8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje tak˝e zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi
podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaÊwiadczenie lekarskie o aktualnym stanie
zdrowia, w szczególnoÊci o chorobie zasadniczej,
uczuleniach i przyjmowanych lekach.
2. Osobie niepe∏nosprawnej o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci albo
równowa˝nym oraz osobie niepe∏nosprawnej w wieku do 16 lat mo˝e byç przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod
warunkiem ˝e:
1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraêne wskazanie wraz z uzasadnieniem
koniecznoÊci pobytu opiekuna;
2) opiekun:
a) nie b´dzie pe∏ni∏ funkcji cz∏onka kadry na tym
turnusie,
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b) nie jest osobà niepe∏nosprawnà wymagajàcà
opieki innej osoby,
c) ukoƒczy∏ 18 lat lub
d) ukoƒczy∏ 16 lat i jest wspólnie zamieszkujàcym
cz∏onkiem rodziny osoby niepe∏nosprawnej.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepe∏nosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym mo˝e byç wykorzystane jedynie przez osob´, której zosta∏o przyznane.
4. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym z przyczyn innych ni˝ losowe osoba
niepe∏nosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
5. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby
niepe∏nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych ni˝ losowe opiekun ponosi koszty pobytu
na tym turnusie.
§ 5. 1. Osoba niepe∏nosprawna ubiegajàca si´
o dofinansowanie sk∏ada osobiÊcie lub za poÊrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania.
2. Osoba niepe∏nosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy spo∏ecznej, sk∏ada wniosek
o dofinansowanie w centrum pomocy w∏aÊciwym dla
miejsca pobytu.
3. Osoba niepe∏nosprawna pozostajàca pod opiekà sk∏ada wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy w∏aÊciwym dla miejsca pobytu.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
5. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´:
1) kopi´ orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci
lub kopi´ orzeczenia, lub kopi´ wypisu z treÊci
orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopi´ orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci;
2) wniosek lekarza, pod którego opiekà znajduje si´
osoba niepe∏nosprawna, o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny.
6. Wzór wniosku lekarza o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
7. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawc´ o wyst´pujàcych we wniosku uchybieniach.
Uchybienia we wniosku powinny byç usuni´te w terminie 30 dni od dnia otrzymania od centrum pomocy
informacji o uchybieniach wyst´pujàcych we wniosku. Nieusuni´cie uchybieƒ w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
8. Wnioski o dofinansowanie sà rozpatrywane
przez centrum pomocy w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego wniosku.
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9. W przypadku gdy centrum pomocy poweêmie
wàtpliwoÊci w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególnoÊci co do wysokoÊci dochodów i liczby osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie
domowym, majàce wp∏yw na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawc´ o koniecznoÊci
z∏o˝enia w wyznaczonym terminie, nie d∏u˝szym ni˝
14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaÊnieƒ
w sprawie lub dostarczenia niezb´dnych dokumentów.
10. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie
bierze udzia∏ pracownik socjalny lub specjalista do
spraw spo∏ecznych, oceniajàcy sytuacj´ spo∏ecznà
osoby niepe∏nosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiej´tnoÊci spo∏ecznych.
11. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie
bierze si´ pod uwag´ stopieƒ i rodzaj niepe∏nosprawnoÊci wnioskodawcy oraz wp∏yw niepe∏nosprawnoÊci
na mo˝liwoÊç realizacji przez wnioskodawc´ kontaktów spo∏ecznych w codziennym funkcjonowaniu,
a tak˝e uwzgl´dnia si´ na korzyÊç wnioskodawcy fakt
niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
12. Pierwszeƒstwo w uzyskaniu dofinansowania
majà osoby niepe∏nosprawne, które posiadajà orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci albo równowa˝ne, osoby
niepe∏nosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczàce si´ i niepracujàce bez wzgl´du na stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci.
13. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie
wyklucza uzyskania dofinansowania w roku nast´pnym.
14. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia
w formie pisemnej wnioskodawc´ o sposobie jego
rozpatrzenia.
15. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie zawiera odpowiednio:
1) imi´ i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer
dokumentu to˝samoÊci;
2) informacj´ o wysokoÊci przyznanego dofinansowania;
3) informacj´ o wysokoÊci przyznanego dofinansowania dla opiekuna;
4) uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.
16. Ze Êrodków Funduszu nie mo˝e byç dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w cz´Êci lub w ca∏oÊci na podstawie przepisów o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych lub o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników.
§ 6. 1. WysokoÊç dofinansowania wynosi:
1) 27% przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeci´t-
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nym wynagrodzeniem” — dla osoby niepe∏nosprawnej ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, osoby niepe∏nosprawnej w wieku do 16. roku ˝ycia oraz osoby niepe∏nosprawnej w wieku
16—24 lat uczàcej si´ i niepracujàcej, bez wzgl´du
na stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci;
2) 25 % przeci´tnego wynagrodzenia — dla osoby
niepe∏nosprawnej z umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci;
3) 23 % przeci´tnego wynagrodzenia — dla osoby
niepe∏nosprawnej z lekkim stopniem niepe∏nosprawnoÊci;
4) 18 % przeci´tnego wynagrodzenia — dla opiekuna
osoby niepe∏nosprawnej;
5) 18 % przeci´tnego wynagrodzenia — dla osoby
niepe∏nosprawnej zatrudnionej w zak∏adzie pracy
chronionej, niezale˝nie od posiadanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci.
2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudnà
sytuacjà ˝yciowà osoby niepe∏nosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej
opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym mo˝e zostaç
podwy˝szone do wysokoÊci 35 % przeci´tnego wynagrodzenia. Podwy˝szenie dofinansowania pobytu
opiekuna mo˝e nastàpiç, je˝eli opiekun pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym z osobà niepe∏nosprawnà lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa
opiekuna w turnusie.
3. W przypadku znacznego niedoboru Êrodków
Funduszu w danym roku w stosunku do istniejàcych
potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób
niepe∏nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
oraz pobytu ich opiekunów, mo˝na obni˝yç wysokoÊç
tego dofinansowania, nie wi´cej jednak ni˝ o 20 %
kwot, o których mowa w ust. 1, albo przyjàç zasad´
przyznawania dofinansowania tej samej doros∏ej osobie niepe∏nosprawnej raz na dwa lata.
4. Kwoty dofinansowania podlegajà zaokràgleniu
do pe∏nego z∏otego.
§ 7. Osoba niepe∏nosprawna, w terminie 30 dni od
otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie póêniej jednak ni˝ na 21 dni przed dniem
rozpocz´cia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje
centrum pomocy informacj´ o wyborze turnusu,
w którym b´dzie uczestniczy∏a.
§ 8. 1. Centrum pomocy po otrzymaniu informacji
o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni
sprawdza w rejestrach oÊrodków i organizatorów:
1) czy wybrany przez osob´ niepe∏nosprawnà oÊrodek i organizator tego turnusu posiadajà odpowiednio wpis do rejestru oÊrodków i organizatorów, obejmujàcy okres trwania turnusu wybranego przez osob´ niepe∏nosprawnà;
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2) czy oÊrodek, w którym odb´dzie si´ turnus, jest
uprawniony do przyjmowania osób niepe∏nosprawnych z okreÊlonymi w orzeczeniu lub we
wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami
na turnus wybrany przez osob´ niepe∏nosprawnà;
3) czy organizator tego turnusu jest uprawniony do
organizowania turnusu wybranego przez osob´
niepe∏nosprawnà z okreÊlonymi w orzeczeniu lub
we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
2. W przypadku niespe∏nienia któregokolwiek
z warunków okreÊlonych w ust. 1 centrum pomocy
w terminie 7 dni informuje osob´ niepe∏nosprawnà
o koniecznoÊci dokonania wyboru innego oÊrodka lub
organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem
nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
3. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego nast´puje w terminie 7 dni od
dnia otrzymania oÊwiadczenia organizatora, jednak
nie póêniej ni˝ na 7 dni przed dniem rozpocz´cia tego
turnusu.
4. Warunkiem przekazania dofinansowania jest
otrzymanie przez centrum pomocy oÊwiadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierajàcego
potwierdzenie mo˝liwoÊci uczestniczenia danej osoby
niepe∏nosprawnej w wybranym przez nià turnusie.
5. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje centrum pomocy oÊwiadczenie nie póêniej ni˝ na
14 dni przed dniem rozpocz´cia tego turnusu. O dacie
przekazania decyduje data wp∏ywu oÊwiadczenia do
centrum pomocy.
6. W przypadku nieprzekazania oÊwiadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego w terminie okreÊlonym w ust. 5 centrum pomocy mo˝e odmówiç przekazania przyznanego dofinansowania, informujàc o tym
osob´ niepe∏nosprawnà.
7. Kwota przekazanego dofinansowania nie mo˝e
byç wy˝sza od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepe∏nosprawnej lub
pobytu jej opiekuna.
8. Rozliczenie przekazanego dofinansowania nast´puje na podstawie faktury lub innego dokumentu
potwierdzajàcego op∏acenie uczestnictwa osoby niepe∏nosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie
rehabilitacyjnym. Dokumenty ksi´gowe sà wystawiane oddzielnie dla ka˝dego uczestnika turnusu.
9. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do centrum pomocy dokumenty, o których mowa
w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia turnusu.
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Rozdzia∏ 4

Warunki, jakie powinni spe∏niaç organizatorzy
turnusów rehabilitacyjnych oraz oÊrodki,
w których odbywajà si´ turnusy, sposób oceny
spe∏niania tych warunków i dokonywania wpisu
do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów
§ 9. 1. Osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç
gospodarczà, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej ubiegajàca si´ o wpis do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych, w których uczestniczà osoby niepe∏nosprawne korzystajàce z dofinansowania, sk∏ada
wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:
1) zaÊwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej — w przypadku osób fizycznych
prowadzàcych t´ dzia∏alnoÊç;
2) aktualnym wypisem z rejestru sàdowego lub innym dokumentem potwierdzajàcym osobowoÊç
prawnà jednostki — w przypadku jednostek posiadajàcych osobowoÊç prawnà;
3) dokumentem potwierdzajàcym istnienie jednostki
— w przypadku jednostek nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej;
4) oÊwiadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiàzaƒ wobec Funduszu;
5) informacjà o prowadzonej w okresie ostatnich
dwóch lat przed datà z∏o˝enia wniosku dzia∏alnoÊci
na rzecz osób niepe∏nosprawnych, z uwzgl´dnieniem rodzajów i form tej dzia∏alnoÊci oraz liczby
osób niepe∏nosprawnych obj´tych tà dzia∏alnoÊcià;
6) statutem, w przypadku jego posiadania;
7) nazwà banku i numerem w∏asnego rachunku bankowego;
8) programami dla okreÊlonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzgl´dnieniem rodzaju niepe∏nosprawnoÊci lub dysfunkcji
albo schorzenia osób, do których jest adresowany,
i okreÊleniem sk∏adu kadry odpowiedzialnej za realizacj´ danych turnusów.
2. Uchybienia we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinny byç
usuni´te w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o uchybieniach wyst´pujàcych we
wniosku. Nieusuni´cie uchybieƒ w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

10. Wzór informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczà
osoby niepe∏nosprawne korzystajàce z dofinansowania ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 5 do rozporzàdzenia.

11. Wzór oÊwiadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego jest okreÊlony w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 10. Oceny spe∏nienia warunków uzasadniajàcych
wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dokonuje si´ na podstawie:
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1) informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;
2) za∏àczonych do wniosku dokumentów;
3) opinii centrum pomocy w∏aÊciwego dla siedziby
wnioskodawcy, o ile zosta∏a sporzàdzona;
4) stwierdzenia:
a) kompletnoÊci z∏o˝onego wniosku organizatora
turnusów,
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3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów
wraz z oznaczeniem niepe∏nosprawnoÊci lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których sà organizowane te turnusy.
8. Informacje, o których mowa w ust. 7, wprowadza si´ do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku organizatora tych turnusów.

b) udokumentowania prowadzenia dzia∏alnoÊci na
rzecz osób niepe∏nosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem z∏o˝enia wniosku
organizatora turnusów,

§ 12. 1. Organizator turnusów rehabilitacyjnych
powinien spe∏niaç nast´pujàce warunki:

c) zgodnoÊci programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

2) zapewniç kadr´ gwarantujàcà prawid∏owà realizacj´ programów turnusów, w sk∏ad której wchodzà
w szczególnoÊci:

§ 11. 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych dokonuje si´ niezw∏ocznie po rozpatrzeniu wniosku, nadajàc organizatorowi tych turnusów numer wpisu okreÊlany w nast´pujàcy sposób:
1) symbol rejestru organizatorów tych turnusów —
„OR”;
2) numer statystyczny województwa;
3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;
4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.
2. Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych sk∏ada si´ z ciàgu znaków, okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—4, rozdzielonych odpowiednio
ukoÊnikami.
3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i zawiadomienie
o zmianie we wpisie w tym rejestrze zawiera informacj´ o uprawnieniach do organizowania okreÊlonych
rodzajów turnusów rehabilitacyjnych dla okreÊlonych
grup osób niepe∏nosprawnych.
4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia.
5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru
organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera
uzasadnienie.
6. Zawiadomienie o wykreÊleniu z rejestru organizatorów zawiera w szczególnoÊci podstaw´ prawnà
wykreÊlenia i uzasadnienie.
7. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera nast´pujàce informacje:
1) nazw´, siedzib´, adres, numer telefonu, numer
faksu i adres poczty elektronicznej organizatora
turnusów;
2) numer, dat´ dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz dat´ wa˝noÊci tego wpisu;

1) realizowaç turnusy zgodnie z opracowanymi i z∏o˝onymi u wojewody programami tych turnusów;

a) kierownik odpowiedzialny za przebieg danego
turnusu,
b) piel´gniarka,
c) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
d) specjalista do spraw rekreacji,
e) pedagog lub inna osoba posiadajàca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepe∏nosprawnych
lub osób z upoÊledzeniem umys∏owym,
f) psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku
turnusów organizowanych dla osób z chorobà
psychicznà,
g) t∏umacz j´zyka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu,
h) inni specjaliÊci w zale˝noÊci od potrzeb wynikajàcych z programu danego turnusu lub niepe∏nosprawnoÊci uczestników tego turnusu;
3) zapewniç ∏àczny czas zorganizowanych zaj´ç indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym ni˝ 6 godzin dziennie, a dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej oraz osób z upoÊledzeniem umys∏owym w wymiarze nie mniejszym ni˝ 7 godzin dziennie;
4) zapewniç zaj´cia specjalistyczne zwiàzane z rodzajem danego turnusu i uwzgl´dniajàce rodzaj niepe∏nosprawnoÊci lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeƒ uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym ni˝ 60% ogólnego czasu zorganizowanych
zaj´ç dla uczestników turnusu, okreÊlonych w programie tego turnusu;
5) zapewniç osobom niepe∏nosprawnym sta∏à opiek´ piel´gniarskà i umo˝liwiç korzystanie z opieki
lekarskiej podczas turnusów;
6) zapewniç badanie lekarskie na poczàtku turnusów
i w razie potrzeby tak˝e na koƒcu tych turnusów
w przypadku turnusów, których program przewiduje tak˝e zabiegi fizjoterapeutyczne;
7) przekazaç w∏aÊciwemu centrum pomocy informacj´ o przebiegu turnusu, o której mowa w art. 10c
ust. 7 pkt 4 ustawy;
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8) przekazywaç wojewodzie w terminie do dnia
31 stycznia informacj´ o zrealizowanych w poprzednim
roku
kalendarzowym
turnusach,
z uwzgl´dnieniem liczby tych turnusów i liczby
uczestników;
9) dokonywaç zwrotu przekazanych Êrodków, o których mowa w art. 10e ust. 4 ustawy, na wskazany
rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia zakoƒczenia turnusu:
a) w wysokoÊci 100 % przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepe∏nosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego
rozpocz´ciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli ra˝àcych uchybieƒ w zakresie realizacji tego turnusu,
b) w wysokoÊci proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepe∏nosprawnej
na turnusie w wymiarze co najmniej po∏owy
czasu trwania tego turnusu;
10) przechowywaç nast´pujàce dokumenty dotyczàce
turnusów:
a) zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informacj´ o wpisie do rejestru oÊrodków,
dotyczàce okresu, w którym organizowano te
turnusy,
b) informacj´ o rodzaju niepe∏nosprawnoÊci
uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji)
tego uczestnika,
c) kopi´ oÊwiadczeƒ organizatora turnusów,
d) programy turnusów,
e) informacj´ o kadrze, o której mowa w pkt 2,
oraz jej uprawnieniach,
f) kopi´ informacji o przebiegu tych turnusów,
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2) informacj´ o standardzie oÊrodka;
3) ocen´ warunków sanitarnohigienicznych;
4) ocen´ mo˝liwoÊci zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepe∏nosprawnoÊci;
5) ocen´ zaplecza i jego wyposa˝enia do realizacji
programów turnusów i prowadzenia ró˝nych form
aktywnej rehabilitacji, w tym zaj´ç majàcych na
celu popraw´ psychofizycznej sprawnoÊci uczestników tych turnusów i zaj´ç wypoczynkowych,
oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierajàcym takie zabiegi, w zale˝noÊci od
rodzaju turnusów, które b´dà odbywa∏y si´
w oÊrodku;
6) stwierdzenie spe∏niania warunków okreÊlonych
w § 15 ust. 1 pkt 2—4;
7) inne uznane za istotne informacje o oÊrodku.
3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorzàdu województwa informacji o wyst´pujàcych we
wniosku oÊrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunàç. Nieusuni´cie uchybieƒ w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.
4. Opinia niezawierajàca informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1—6, jest przekazywana samorzàdowi
województwa w celu uzupe∏nienia.
5. Samorzàd województwa informuje oÊrodek
o wydanej opinii.
6. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o wyst´pujàcych we
wniosku uchybieniach powinien je usunàç. Nieusuni´cie uchybieƒ w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku oÊrodka bez rozpatrzenia.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 7,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia.

7. Wzór wniosku oÊrodka o wpis do rejestru oÊrodków, w których mogà odbywaç si´ turnusy rehabilitacyjne dla osób niepe∏nosprawnych korzystajàcych
z dofinansowania Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 8,
jest okreÊlony w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 15. 1. Wpis do rejestru oÊrodków otrzymuje
oÊrodek, je˝eli:

§ 13. Organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawid∏owà realizacj´
programów turnusów oraz miejsce ich realizacji,
uwzgl´dniajàc rodzaj niepe∏nosprawnoÊci lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

1) wniosek oÊrodka zosta∏ z∏o˝ony przez w∏aÊciciela
lub u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci,
w której zlokalizowany jest oÊrodek, albo prowadzàcego oÊrodek;

g) inne dokumenty niezb´dne przy organizacji
tych turnusów, w szczególnoÊci umowy.

§ 14. 1. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru
oÊrodków, w których mogà odbywaç si´ turnusy rehabilitacyjne dla osób niepe∏nosprawnych korzystajàcych z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie
przez wojewod´ wniosku o wpis do tego rejestru, zwanego dalej „wnioskiem oÊrodka”, zaopiniowanego
przez samorzàd województwa.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:
1) stwierdzenie zgodnoÊci lub braku zgodnoÊci informacji zawartych we wniosku oÊrodka ze stanem
faktycznym;

2) posiada:
a) baz´ noclegowà i ˝ywieniowà umo˝liwiajàcà realizacj´ turnusów dla co najmniej 20-osobowej
zorganizowanej grupy osób niepe∏nosprawnych oraz dla niezb´dnych opiekunów i kadry,
b) zaplecze do realizacji programów turnusów
oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zaj´ç majàcych na celu popraw´ psychofizycznej sprawnoÊci uczestników turnusów
i zaj´ç wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych
w przypadku turnusów z programem zawierajàcym takie zabiegi oraz innych zaj´ç wynikajàcych z programu turnusu,
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c) zaplecze do realizacji zaj´ç kulturalno-oÊwiatowych,
d) zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe,
e) gabinet lekarski lub zabiegowy wyposa˝ony
w umywalk´ z bie˝àcà wodà, le˝ank´ lekarskà,
wag´ lekarskà, aparat do mierzenia ciÊnienia
oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
3) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie
(teren) oÊrodka sà dost´pne dla grup osób niepe∏nosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniajà bezpieczne i samodzielne u˝ytkowanie
przez te osoby;
4) spe∏nia nast´pujàce warunki dost´pnoÊci:
a) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, je˝eli posiada:
— utwardzone dojÊcia do budynku i ciàgi piesze,
— drzwi wejÊciowe do budynku, w tym skrzyd∏o zasadnicze, oraz do pomieszczeƒ noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji,
rehabilitacji, ˝ywienia, gabinetów lekarskich
oraz w ciàgach komunikacyjnych, o szerokoÊci w Êwietle co najmniej 0,9 m oraz o wysokoÊci co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wy˝szym ni˝ 0,02 m,
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— pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposa˝one w odpowiednie uchwyty i siedziska
niezb´dne do korzystania z urzàdzeƒ,
— nawierzchni´ w zewn´trznych i wewn´trznych ciàgach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, ˝ywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach
ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewn´trznych i zewn´trznych wykonanà z materia∏ów niepowodujàcych poÊlizgu,
— balustrady od strony przestrzeni otwartej
przy pochylniach, portfenetrach, balkonach
i loggiach z wype∏nieniem p∏aszczyzn pionowych zabezpieczajàcym przed wypadni´ciem osób,
— podnoÊnik lub dêwig umo˝liwiajàcy osobom
niepe∏nosprawnym samodzielnà komunikacj´ mi´dzy kondygnacjami w obiektach
oÊrodka, o liczbie kondygnacji wi´kszej ni˝
dwie, zawierajàcych pomieszczenia, o których mowa w tiret jedenastym, oraz pomieszczenia obs∏ugi biurowej uczestników
tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,
— miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystajà osoby niepe∏nosprawne, spe∏niajàce
warunki okreÊlone w przepisach odr´bnych,

— powierzchni´ przed drzwiami wejÊciowymi
pozbawionà odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urzàdzeƒ wystajàcych ponad
poziom wejÊcia do budynku lub wpuszczonych poni˝ej poziomu,

b) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, je˝eli:

— skrzyd∏a drzwiowe oznakowane w sposób
widoczny i wykonane z materia∏ów zapewniajàcych bezpieczeƒstwo u˝ytkowników —
w szczególnoÊci w przypadku st∏uczenia wype∏nienia skrzyd∏a drzwi,

— posiada utwardzone dojÊcia do budynku
i ciàgi piesze o szerokoÊci minimalnej 1,5 m,

— stopnie schodów bez nosków i podci´ç, o nawierzchni wykonanej z materia∏ów niepowodujàcych poÊlizgu lub zabezpieczonej taÊmà
antypoÊlizgowà,

— posiada pochylnie przeznaczone dla osób
niepe∏nosprawnych, spe∏niajàce warunki
okreÊlone w przepisach odr´bnych, zapewniajàce dost´p do drzwi wejÊciowych obiektów oÊrodka, je˝eli dost´p z poziomu terenu
jest niemo˝liwy, a tak˝e niwelujàce ró˝nice
poziomów w zakresie jednej kondygnacji,
w przypadku braku urzàdzeƒ obs∏ugujàcych
ró˝nice poziomów,

— schody s∏u˝àce do pokonania wysokoÊci
wi´kszej ni˝ 0,5 m, zaopatrzone w balustrady
z wype∏nieniem p∏aszczyzn pionowych od
strony otwartej, zabezpieczajàcym przed wypadni´ciem osób,
— schody o szerokoÊci biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustrad´ poÊrednià,
— przy schodach obustronne por´cze przed∏u˝one na poczàtku i na koƒcu o 0,3 m, zakoƒczone w sposób zapewniajàcy bezpieczne
u˝ytkowanie,
— os∏ony otworów na powierzchniach ciàgów
komunikacyjnych wewn´trznych i zewn´trznych znajdujàce si´ w p∏aszczyênie tych ciàgów, a otwory w tych os∏onach o Êrednicy
nie wi´kszej ni˝ 0,02 m,

— spe∏nia warunki okreÊlone w lit. a tiret drugie
—czwarte, dziewiàte, jedenaste, dwunaste
i czternaste,

— posiada furtki w ogrodzeniu otwierajàce si´
do Êrodka dzia∏ki, pozbawione progów,
o szerokoÊci nie mniejszej ni˝ 0,9 m,

— posiada poziomà przestrzeƒ manewrowà
o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m
umo˝liwiajàcà manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejÊciem do budynku,
— posiada podnoÊnik lub dêwig umo˝liwiajàcy
osobom niepe∏nosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielnà lub z pomocà opiekuna komunikacj´ mi´dzy kondygnacjami
w obiektach oÊrodka o liczbie kondygnacji
wi´kszej ni˝ jedna, zawierajàcych pomieszczenia, o których mowa w lit. a tiret
jedenaste, oraz pomieszczenia obs∏ugi biuro-
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wej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na ró˝nych kondygnacjach,

— posiada rozwiàzania techniczne dotyczàce
grzejników centralnego ogrzewania uniemo˝liwiajàce poparzenie,

— posiada pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniajàcej swobod´
manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposa˝one w uchwyty umo˝liwiajàce przemieszczanie si´ z wózka inwalidzkiego na sedes,
∏awk´ lub siedzisko pod natryskiem,

e) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5—9,
je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w lit. a tiret
trzecie—szóste, ósme, jedenaste i dwunaste;

— posiada co najmniej jedno okno w pokojach
noclegowych zaopatrzone w urzàdzenie
umo˝liwiajàce jego otwarcie i regulacj´
otwarcia, zamontowane nie wy˝ej ni˝ 1,2 m
od poziomu pod∏ogi,
— posiada wyposa˝enie i jego rozmieszczenie
w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniajàce
swobod´ ruchu i u˝ytkowania tego wyposa˝enia osobom na wózku inwalidzkim,
c) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, je˝eli:
— spe∏nia warunki okreÊlone w lit. a tiret trzecie, czwarte, szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,
— posiada instalacj´ alarmowà przeciwpo˝arowà wymaganà przepisami odr´bnymi, ze
Êwietlnà sygnalizacjà zagro˝enia, zainstalowanà co najmniej w pokojach noclegowych,
— posiada widocznie oznakowane zewn´trzne
i wewn´trzne ciàgi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, ˝ywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,
d) dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, je˝eli:
— spe∏nia warunki okreÊlone w lit. a tiret trzecie
—szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,
— posiada oznaczone piktogramami opisanymi
pismem Braille’a drogi ewakuacyjne, drzwi,
ciàgi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojÊcia
do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz ˝ywienia,
—- posiada oznaczone kolorystycznie oraz fakturà nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciàgów komunikacyjnych
wewn´trznych
i
zewn´trznych,
w szczególnoÊci poczàtku i zakoƒczenia
schodów w obr´bie 0,3 m od kraw´dzi rozpoczynajàcej i koƒczàcej bieg schodów,
— posiada Êciany, sufit i posadzki ciàgów komunikacyjnych i pomieszczeƒ noclegowych
wykoƒczone materia∏ami matowymi niepowodujàcymi olÊnienia,
— posiada listwy prowadzàce na pionowych
powierzchniach g∏ównych ciàgów komunikacyjnych umieszczone na wysokoÊci 1—1,1 m,
w odleg∏oÊci 0,03—0,04 m od Êciany,

5) uzyska∏ opini´ samorzàdu województwa;
6) uzyska∏ pozytywnà ocen´ wojewody.
2. W przypadku gdy oÊrodek nie posiada w∏asnego, pe∏nego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego
oraz do prowadzenia zaj´ç sportowych, zapewnia osobom niepe∏nosprawnym mo˝liwoÊç dogodnego korzystania poza oÊrodkiem z takiego zaplecza, spe∏niajàcego warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 4, na podstawie
zawartej umowy z innym podmiotem, której kopi´ do∏àcza si´ do wniosku oÊrodka.
§ 16. Oceny spe∏nienia warunków uzasadniajàcych
wpis do rejestru oÊrodków dokonuje si´ na podstawie:
1) informacji zawartych we wniosku oÊrodka,
2) opinii, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 5
— uwzgl´dniajàc dost´pnoÊç oÊrodka dla okreÊlonych grup osób niepe∏nosprawnych oraz mo˝liwoÊç
realizacji okreÊlonych programów turnusów rehabilitacyjnych.
§ 17. 1. Wpisu do rejestru oÊrodków dokonuje si´
niezw∏ocznie po rozpatrzeniu wniosku oÊrodka, nadajàc oÊrodkowi numer okreÊlony w nast´pujàcy sposób:
1) symbol rejestru oÊrodków — „OD”;
2) numer statystyczny województwa;
3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;
4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.
2. Numer wpisu do rejestru oÊrodków sk∏ada si´
z ciàgu znaków, okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—4, rozdzielonych odpowiednio ukoÊnikami.
3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru oÊrodków
i zawiadomienie o zmianie we wpisie do rejestru
oÊrodków zawiera informacj´ o rodzajach turnusów
rehabilitacyjnych, jakie mogà odbywaç si´ w oÊrodku,
z uwzgl´dnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzeƒ
uczestników tych turnusów.
4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru oÊrodków jest okreÊlony w za∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia.
5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru
oÊrodków zawiera uzasadnienie.
6. Zawiadomienie o wykreÊleniu z rejestru oÊrodków zawiera podstaw´ prawnà wykreÊlenia i uzasadnienie.
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7. Rejestr oÊrodków zawiera nast´pujàce informacje:
1) nazw´, adres, numer telefonu, numer faksu i adres
poczty elektronicznej oÊrodka;
2) numer, dat´ dokonania wpisu do rejestru oraz dat´ wa˝noÊci tego wpisu;
3) oznaczenie rodzaju turnusów rehabilitacyjnych, jakie mogà odbywaç si´ w oÊrodku;
4) oznaczenie dysfunkcji lub schorzenia osób, dla
których oÊrodek spe∏nia warunki dost´pnoÊci;
5) liczb´ miejsc noclegowych;
6) rodzaj zabudowy;
7) okreÊlenie:
a) rodzaju (typu) oÊrodka,
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Êciwe dla siedziby oÊrodka, w którym odbywajà si´ te
turnusy, albo w∏aÊciwe dla miejsca przebiegu turnusu
rehabilitacyjnego niestacjonarnego.
3. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie pisemnego, imiennego upowa˝nienia.
4. Upowa˝nienia mogà byç wydane na czas przeprowadzania okreÊlonych czynnoÊci lub na czas okreÊlony.
§ 20. OÊrodek lub organizator turnusów rehabilitacyjnych umo˝liwia przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 2 i 3, oraz zapewnia
warunki niezb´dne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, w szczególnoÊci:

b) okresu Êwiadczonych us∏ug,

1) umo˝liwia wst´p na teren nieruchomoÊci oraz do
pomieszczeƒ i obiektów oÊrodka lub organizatora
turnusów;

c) posiadanego zaplecza, o którym mowa w § 15
ust. 1 pkt 2 lit. b—d.

2) udziela pisemnych i ustnych informacji i wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakresem kontroli;

8. Informacje, o których mowa w ust. 7, wprowadza si´ do rejestru na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku oÊrodka.
Rozdzia∏ 5
Zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych oraz oÊrodków
wpisanych do rejestru, prowadzonej przez wojewod´,
i obowiàzki zwiàzane z tà kontrolà
§ 18. 1. W oÊrodkach wpisanych do rejestru oÊrodków, u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru organizatorów tych turnusów oraz
na turnusach rehabilitacyjnych prowadzonych przez
tych organizatorów mogà byç przeprowadzane kontrole.
2. Przedmiotem kontroli oÊrodków jest w szczególnoÊci stwierdzenie zgodnoÊci informacji zawartych we
wniosku oÊrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania oÊrodka do potrzeb osób niepe∏nosprawnych, uczestniczàcych
w turnusach rehabilitacyjnych, i mo˝liwoÊci zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów
tych turnusów.
3. Przedmiotem kontroli organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych jest w szczególnoÊci stwierdzenie
prawid∏owoÊci realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzgl´dnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, bioràc pod uwag´ rodzaje turnusów oraz rodzaje niepe∏nosprawnoÊci lub dysfunkcji albo schorzeƒ uczestników tych turnusów.
§ 19. 1. Kontrol´ oÊrodka przeprowadza wojewoda
lub centrum pomocy w∏aÊciwe dla siedziby oÊrodka.
2. Kontrol´ organizatora turnusów rehabilitacyjnych przeprowadza wojewoda lub centrum pomocy
w∏aÊciwe dla siedziby organizatora turnusów lub w∏a-

3) okazuje dokumenty i materia∏y dotyczàce spraw
obj´tych zakresem kontroli;
4) umo˝liwia sporzàdzenie niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli odpisów lub wyciàgów z dokumentów.
§ 21. 1. O wynikach przeprowadzonej kontroli prowadzàcy kontrol´ informuje w terminie 30 dni od dnia
zakoƒczenia post´powania odpowiednio:
1) oÊrodek;
2) organizatora turnusów rehabilitacyjnych;
3) wojewod´, w którego rejestrze znajduje si´ kontrolowany oÊrodek lub organizator turnusów;
4) centrum pomocy w∏aÊciwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
prowadzàcy kontrol´ przekazuje wnioski i zalecenia
zmierzajàce do ich usuni´cia odpowiednio oÊrodkowi
lub organizatorowi turnusów rehabilitacyjnych.
3. OÊrodek lub organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceƒ, o których mowa w ust. 2, informuje o ich
wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç przed∏u˝ony przez wojewod´ na wniosek oÊrodka, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o kolejne 30 dni, o czym powiadamia si´
na piÊmie podmioty, o których mowa w ust. 1.
5. OÊrodek lub organizator mo˝e zg∏osiç na piÊmie
umotywowane zastrze˝enia w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosków i zaleceƒ.
6. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ prowadzàcy kontrol´ dokonuje ich analizy i w miar´ potrzeby podejmuje dodatkowe czynnoÊci kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadnoÊci zastrze˝eƒ dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach.
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7. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub cz´Êci prowadzàcy kontrol´ przekazuje na piÊmie
swoje stanowisko zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.
8. Organizator lub oÊrodek, który zosta∏ wykreÊlony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d
ust. 6 ustawy, nie mo˝e z∏o˝yç wniosku o dokonanie
wpisu do odpowiedniego rejestru przed up∏ywem
2 lat od dnia wykreÊlenia.
Rozdzia∏ 6
Centralna baza danych
§ 22. 1. Centralna baza danych oÊrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, zwana dalej
„centralnà bazà danych”, jest prowadzona przez Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”, w formie
elektronicznej.
2. Centralna baza danych jest udost´pniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci teleinformatycznej na stronach internetowych ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
3. Krajowy informator o oÊrodkach i organizatorach jest wydawany w formie elektronicznej.
4. Pe∏nomocnik otrzymuje od wojewody w terminie do 15 marca — rocznà informacj´ o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczy∏y osoby niepe∏nosprawne korzystajàce z dofinansowania, posiadajàcych wpis do rejestru, sporzàdzonà
na podstawie informacji, o której mowa w § 12 ust. 1
pkt 7.
5. Wzór rocznej informacji dla Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych za dany rok
o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczy∏y osoby korzystajàce z dofinansowania ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 11 do rozporzàdzenia.
§ 23. Centrum pomocy udost´pnia zainteresowanym w formie elektronicznej lub papierowej centralnà
baz´ danych o oÊrodkach i organizatorach turnusów
rehabilitacyjnych posiadajàcych wpis do rejestrów
wojewodów.
Rozdzia∏ 7
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 24. 1. Wpisy do rejestru oÊrodków i rejestru organizatorów dotyczàce turnusów rehabilitacyjnych
ogólnousprawniajàcych z programem rekreacyjno-wypoczynkowym wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç do
czasu ich wygaÊni´cia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2008 r.
2. Wpisy do rejestru oÊrodków i rejestru organizatorów dotyczàce turnusów rehabilitacyjnych specjali-
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stycznych wymienionych w rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja
2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U.
Nr 100, poz. 926) do czasu ich wygaÊni´cia sà traktowane na równi z wpisami do rejestru oÊrodków i rejestru organizatorów, dotyczàcymi odpowiednich rodzajów turnusów, o których mowa w § 2, z zastrze˝eniem
ust. 3.
3. Wpisy do rejestru oÊrodków i rejestru organizatorów dotyczàce turnusów rehabilitacyjnych specjalistycznych innych ni˝ wymienione w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w ust. 2, sà traktowane na równi
z wpisami dotyczàcymi turnusów rehabilitacyjnych
nauki niezale˝nego funkcjonowania z niepe∏nosprawnoÊcià.
§ 25. 1. Turnusy rehabilitacyjne ogólnousprawniajàce z programem rekreacyjno-wypoczynkowym mogà byç realizowane i dofinansowane nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Wzór rocznej informacji dla wojewody za dany
rok o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniajàcych z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, w których uczestniczy∏y osoby korzystajàce z dofinansowania ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia.
3. Wzór rocznej informacji dla Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Osób Niepe∏nosprawnych o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniajàcych z programem rekreacyjno-wypoczynkowym,
w których uczestniczy∏y osoby korzystajàce z dofinansowania ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 13 do rozporzàdzenia.
§ 26. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych.
§ 27. Za∏àczniki nr 12 i 13 do rozporzàdzenia majà
zastosowanie do dnia 15 marca 2009 r.
§ 28. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100,
poz. 926).
§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Kluzik-Rostkowska
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
(poz. 1694)
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