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Przedmiot sprawy

Uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Kogo dotyczy?

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, w których ma być zlokalizowany ośrodek

Co przygotować?

Wypełnij wniosek przygotowany w oparciu § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek stanowiący załącznik do cyt. wyżej rozporządzenia.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek napisz czytelnie

Ile muszę zapłacić?

Zwolniony z opłaty skarbowej

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
przesłać pod adres: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
który, po zaopiniowaniu wniosku, przekaże go do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 52 32 760

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od 18 listopada 2017 r. jest możliwość składania wniosków:
•
•

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać
turnusy rehabilitacyjne

w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU)
Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
Co zrobi urząd?

Prześlemy zawiadomienie o wpisaniu ośrodka do rejestru.
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie.
W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Nie przewidziano odwołania

Informacje
dodatkowe

Wymogi jakie musisz spełnić są zawarte w cyt. rozporządzeniu

Podstawa prawna

§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 ze zm.)
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