REJESTR OŚRODKÓW UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA ZORGANIZOWANYCH GRUP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014 r.
Lp.

Nr wpisu

Nazwa

Miasto

Ulica

Numer

Telefon

E-mail

Data
ważności
uprawnień

Rodzaje turnusów
rehabilitacyjnych

Rodzaje schorzeń

1 OD/32/0001/14 Ośrodek Wczasowy PROTON

KOŁOBRZEG

UL. ANTONIEGO
SUŁKOWSKIEGO

6

943524846

INFO@OWPROTON.PL

2017-02-01

I. usprawniająco – rekreacyjny:

1) z upośledzeniem umysłowym, 2) z chorobą psychiczną, 3) ze
schorzeniami układu krążenia, 4) ze schorzeniami układu
oddechowego, 5) z cukrzycą, 6) z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, 7) kobiety po mastektomii,

2 OD/32/0002/14 Ośrodek JUSTYNKA

DZIWNÓW

UL. WYBRZEŻE
KOŚCIUSZKOWSKIE

25

913813127

JOLANTA.RYDEL@NEOSTRADA.PL

2017-04-30

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(koszykówka, pływanie, tenis stołowy,
badminton, łucznictwo, strzelectwo
sportowe, boccia, siatkówka, tenis,
rugby),
III. nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (38 miejsc noclegowych), 2) z dysfunkcją
narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (38 miejsc
noclegowych łącznie z powyższą grupą osób), 3) z upośledzeniem
umysłowym, 4) z chorobą psychiczną.

3 OD/32/0003/14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOŁOBRZEG

UL. PPOR. EDMUNDA
ŁOPUSKIEGO

38

943551400

MARKETING@MOSIR.KOLOBRZEG.PL

2017-02-04

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(koszykówka, pływanie, tenis stołowy,
badminton, łucznictwo, strzelectwo
sportowe, boccia, siatkówka, tenis,
rugby),
III. nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (38 miejsc noclegowych),
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (38 miejsc noclegowych łącznie z powyższą grupą osób),
3) z upośledzeniem umysłowym,
4) z chorobą psychiczną,

4 OD/32/0004/14 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy NADMORSKI

MRZEŻYNO

AL. TYSIĄCLECIA

23

913866122

NADMORSKI@RESURS. COM.PL

2017-05-02

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(koszykówka, siatkówka),
III. szkoleniowy (nauka obsługi
komputera, aktywizacji zawodowej,
kurs kosmetyczny, kurs
bukieciarstwa),
IV. psychoterapeutyczny,
V. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia (teatralne, plastyczne),
VI. nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (29 miejsc noclegowych),
2) z
dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
(8 miejsc noclegowych łącznie z powyższą grupą osób), 3) z
dysfunkcją narządu wzroku (24 miejsca noclegowe),
4) z
dysfunkcją narządu słuchu (24 miejsca noclegowe),
5) z upośledzeniem umysłowym, 6) z chorobą psychiczną,
7) z
padaczką, 8) ze schorzeniami układu krążenia,
9) z chorobami neurologicznymi, 10) z mózgowym porażeniem
dziecięcym, 11) ze schorzeniami układu oddechowego,
12) z
chorobami układu pokarmowego, 13) kobiety po mastektomii,
14) z chorobami układu moczowo-płciowego, 15) z zespołem Downa,
16) z przewlekłymi chorobami wątroby, 17) z przewlekłym zapaleniem
trzustki, 18) z cukrzycą, 19) z celiakią,
20) z chorobami
narządów wydzielania wewnętrznego,
21) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
22) ze schorzeniami onkologicznymi, 23) z alergią,
24) z chorobami układu krwiotwórczego,
25) z chorobami reumatycznymi,
26) ze schorzeniami metabolicznymi,
27) z chorobami przemiany materii,
28) z zaburzeniami głosu i mowy, 29) z hemofilią, 30) z wadami
genetycznymi, 31) z zaburzeniami nerwicowymi,
32) z autyzmem, 33) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc noclegowych),
2) z
dysfunkcją narządu słuchu (20 miejsc noclegowych),
3) z
dysfunkcją narządu wzroku (46 miejsc noclegowych),
4) z upośledzeniem umysłowym, 5) z chorobą psychiczną,
6) z
padaczką, 7) ze schorzeniami układu krążenia, 8) z chorobami
neurologicznymi, 9) ze schorzeniami układu oddechowego,
10) z chorobami układu krwiotwórczego, 11) z cukrzycą, 12) kobiety po
mastektomii, 13) z chorobami przemiany materii,
14) z chorobami układu moczowo-płciowego,
15) z chorobami układu pokarmowego,
16) ze schorzeniami układu immunologicznego,
17) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
18) z wadami genetycznymi, 19) ze schorzeniami metabolicznymi,
20) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 21) z alergią,
22) z
autyzmem, 23) z zespołem Downa, 24) ze stwardnieniem rozsianym,
25) ze schorzeniami kręgosłupa, 26) z zaburzeniami głosu i mowy, 27)
ze schorzeniami onkologicznymi, 28) z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego,

5 OD/32/0005/14 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Piramida II"

DARŁOWO

UL. JAGIELLOŃSKA

3

943142524

2017-04-12

UWAGI:
data wpisu do
rejestru
1.02.2014 r.

data wpisu:
30.04.2014 r.
z dniem
1.10.2015 r,
Osrodek został
wykreslony z
rejestru

data wpisu do
rejestru:
2.05.2014 r.

data wpisu do
rejestru:
12.04.2014 r.
dotyczy turnusów:
usprawniajacorekreacyjny,
rekreacyjnosportowy i
sportowy:marszobieg
i fitness, piłka nozna,
siatkówka,
hippoterapia,
szkoleniowy:aktywiza
cja społecznozawodowa,
psychoterapeuyuczny
, rozwijający
zainteresowania i
uzdolnienia
artystyczne, nauki
niezaleznego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością

6 OD/32/0006/14 Ośrodek Wczasowy Marta

NIECHORZE

UL. SPOKOJNA

1

913863434

BIURO@OWMARTA.COM.PL

2017-04-26

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(koszykówka, siatkówka).

1) z dysfunkcją narządu słuchu (10 miejsc noclegowych),
2) z upośledzeniem umysłowym, 3) z chorobą psychiczną,
4) z padaczką, 5) ze schorzeniami układu krążenia,
6) z zaburzeniami głosu i mowy, 7) ze schorzeniami układu
oddechowego, 8) z chorobami układu pokarmowego,
9) z chorobami układu krwiotwórczego, 10) z chorobami układu
moczowo-płciowego, 11) z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, 12) z cukrzycą,

7 OD/32/0007/14 Ośrodek Wczasowo-rehabilitacyjny "Piramida I"

DARŁOWO

UL. PÓŁNOCNA

9

943142979

BIURO@ALL-TOURIST.PL

2017-04-12

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(marszobiegi, fitness, piłka nożna,
siatkówka, hippoterapia),
III. szkoleniowy (kurs fotografiki
komputerowej, kurs komputerowy,
aktywizacja społeczno-zawodowa),
IV. psychoterapeutyczny,
V. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia (artystyczne,
fotograficzne, informatyczne),
VI. nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
data wpisu
na wózkach inwalidzkich, 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich (40 miejsc noclegowych), 3) z dysfunkcją do rejestru:
narządu słuchu,
12.04.2014 r.
4) z dysfunkcją narządu wzroku, 5) z upośledzeniem umysłowym,
6) z chorobą psychiczną, 7) z padaczką, 8) ze schorzeniami układu
krążenia, 9) z chorobami neurologicznymi, 10) ze schorzeniami układu
oddechowego, 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
12) z cukrzycą, 13) kobiety po mastektomii, 14) z chorobami
przemiany materii, 15) z chorobami układu moczowo-płciowego,
16) z chorobami układu pokarmowego, 17) ze schorzeniami układu
immunologicznego, 18) ze schorzeniami endokrynologicznymi,
19) z wadami genetycznymi, 20) ze schorzeniami metabolicznymi,
21) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 22) z alergią,
23) z autyzmem, 24) z zespołem Downa, 25) ze stwardnieniem
rozsianym, 26) ze schorzeniami kręgosłupa, 27) z zaburzeniami głosu i
mowy, 28) ze schorzeniami onkologicznymi,
29) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

8 OD/32/0008/14 Centrum Zdrowia i Wypoczynku JANTAR

DARŁOWO

UL. JÓZEFA MUCHY

4

943142407

RECEPCJA@JANTAR-MORZE.PL

2017-05-12

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(marsze, marszobiegi, tenis stołowy,
gry integracyjne, pływanie, rajdy
rowerowe, szachy, warcaby,
badminton, turystyka piesza,
siatkówka),
III. szkoleniowy (kurs relaksacji,
nauka automasażu, kurs stymulacji
polisensorycznej),
IV. psychoterapeutyczny,
V. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia (krajoznawcze,
rzeźbiarskie, malarskie, muzyczne,
sportowe, taneczne, turystycznokrajoznawcze, poetycko-recytatorskie,
szachowe, plastyczne, rytmiczne).

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
data wpisu do
na wózkach inwalidzkich (3 miejsca noclegowe),
2) z upośledzeniem umysłowym, 3) z chorobą psychiczną,
rejestru:
4) z padaczką, 5) ze schorzeniami układu krążenia,
12.05.2014 r.
6) ze schorzeniami układu oddechowego, 7) z chorobami
neurologicznymi, 8) z cukrzycą, 9) kobiety po mastektomii,
10) z autyzmem, 11) z chorobami przemiany materii,
12) z chorobami reumatycznymi, 13) z chorobami dermatologicznymi,
14) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, 15) z
chorobami skóry, 16) z chorobami układu moczowo-płciowego, 17) z
chorobami układu pokarmowego,
18) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
19) z chorobą Alzheimera, 20) z chorobą Parkinsona,
21) z fenyloketonurią, 22) z hemofilią, 23) z mukowiscydozą,
24) z mukopolisacharydozą, 25) z niedoczynnością tarczycy,
26) z otyłością, 27) z rozszczepem wargi i podniebienia,
28) z wadami postawy, 29) z zaburzeniami depresyjnymi,
30) z zaburzeniami głosu i mowy, 31) z zaburzeniami nerwicowymi,
32) z zaburzeniami psycho-organicznymi,
33) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 34) z zespołem Downa,
35) z zespołem Marfana, 36) z zespołem Willipradera,
37) ze schorzeniami dermatologicznymi, 38) ze schorzeniami
kręgosłupa, 39) ze schorzeniami laryngologicznymi,
40) ze schorzeniami metabolicznymi, 41) ze schorzeniami
onkologicznymi, 42) ze schorzeniami reumatycznymi, 43) ze
schorzeniami skóry, 44) ze schorzeniami układu immunologicznego,
45) ze schorzeniami złego wchłaniania, 46) ze skoliozą,
47) ze stwardnieniem rozsianym,

9 OD/32/0009/14 Ośrodek Wczasowy NEPTUN

SIANOŻĘTY

UL. PROMENADA

1

943515800

NEPTUN@JSU.PL

2017-05-13

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z dysfunkcją narządu wzroku, 2) z upośledzeniem umysłowym, 3) z
chorobą psychiczną, 4) ze schorzeniami układu krążenia, 5) z
cukrzycą, 6) ze schorzeniami układu oddechowego,

JAROSŁAWIEC UL. NADMORSKA

1

598109415

RAFA@WP.PL

2017-04-07

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z chorobami neurologicznymi, 2) z chorobami układu moczowo –
płciowego, 3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) ze schorzeniami układu krążenia, 7) kobiety po
mastektomii, 8) z chorobami przemiany materii,
9) z zaburzeniami głosu i mowy, 10) ze schorzeniami układu
oddechowego, 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
12) z cukrzycą, 13) z celiakią, 14) z chorobami układu pokarmowego,
15) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, 16) z
dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowe),

10 OD/32/0010/14 Ośrodek Kolonijno-Wczasowy RAFA

11 OD/32/0011/14 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny MARIA

DARŁOWO

UL. WŁADYSŁAWA IV

3/3A

943142938

RAFA@WP.PL

2017-07-06

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z chorobami neurologicznymi, 2) z chorobami układu moczowo –
płciowego, 3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) ze schorzeniami układu krążenia,
7) kobiety po mastektomii, 8) z chorobami przemiany materii,
9) z zaburzeniami głosu i mowy, 10) ze schorzeniami układu
oddechowego, 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
12) z cukrzycą, 13) z celiakią, 14) z chorobami układu pokarmowego,
15) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego

data wpisu do
rejestru:
26.04.2014 r.

data wpisu
do rejestru:
13.05.2014 r.

data wpisu
do rejestru:
7.04.2014r.

data wpisu do
rejestru:
6.07.2014 r.
aktualny numer
ulicy to ulica
Władysława IV
3 i 3A

I. usprawniająco – rekreacyjny,
1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
II. nauki niezależnego funkcjonowania na wózkach inwalidzkich (35 miejsc noclegowych),
z niepełnosprawnością.
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (23 miejsca noclegowe łącznie z ww. grupą osób),
3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) ze schorzeniami układu krążenia, 7) z cukrzycą,
8) ze schorzeniami układu oddechowego, 9) z chorobami
neurologicznymi, 10) jąkający się, 11) kobiety po mastektomii,
12) z alergią, 13) z autyzmem, 14) z celiakią,
15) z chorobami dermatologicznymi (z chorobami skóry),
16) z chorobami przemiany materii, 17) ze schorzeniami
reumatycznymi, 18) z chorobami układu krwiotwórczego,
19) z chorobami układu moczowo – płciowego, 20) z chorobami
układu pokarmowego, 21) z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi, 22) z chorobą Alzheimera,
23) z chorobą Parkinsona, 24) z fenyloketonurią,
25) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 26) z hemofilią,
27) z mukopolisachorydozą, 28) z niedoczynnością tarczycy,
29) z przewlekłym zapaleniem trzustki, 30) z przewlekłymi chorobami
wątroby, 31) z rozszczepem wargi i podniebienia,
32) z wadami genetycznymi, 33) z wadami postawy,
34) z zaburzeniami depresyjnymi, 35) z zaburzeniami nerwicowymi,
36) z zaburzeniami głosu i mowy, 37) z zaburzeniami psycho –
organicznymi, 38) z zespołem Downa, 39) z zespołem Marfana,
40) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
41) ze schorzeniami laryngologicznymi (bez zaburzeń narządu słuchu),
42) ze schorzeniami onkologicznymi,
43) ze schorzeniami reumatycznymi, 44) ze skoliozą,
I. usprawniająco – rekreacyjny,
1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
II. rekreacyjno – sportowy i sportowy na wózkach inwalidzkich (24 miejsca noclegowe),
(koszykówka, siatkówka, piłka nożna, 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
tenis, tenis stołowy, gimnastyka
inwalidzkich (łącznie z ww. miejscami – 20 miejsc noclegowych),
korekcyjno – kompensacyjna,
3) z dysfunkcją narządu wzroku, 4) z upośledzeniem umysłowym,
turystyka piesza),
5) z chorobą psychiczną, 6) z padaczką, 7) ze schorzeniami układu
III. psychoterapeutyczny,
krążenia, 8) ze schorzeniami układu oddechowego,
IV. nauki niezależnego
9) z chorobami neurologicznymi,
funkcjonowania z
niepełnosprawnością
I. usprawniająco – rekreacyjny,
1) z padaczką, 2) z upośledzeniem umysłowym,
II. psychoterapeutyczny.
3) z chorobą psychiczną, 4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) z chorobami neurologicznymi (z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu ruchu), 6) z cukrzycą, 7) z autyzmem,
8) ze schorzeniami układu oddechowego

data wpisu do
rejestru
13.05.2014 r.
wpis
rozszerzono o:
dysfunkcję
narządu słuchu
i dysfunkcje
narządu
wzroku.

12 OD/32/0012/14 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "GWAREK"

MIĘDZYWODZIE UL. ZWYCIĘSTWA

4

918522343

DW.GWAREK@O2.PL

2017-05-13

13 OD/32/0013/14 Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy HUTMEN

DĄBKI

UL. DARŁOWSKA

12

3148031

SEKRETARIAT@SUSMED.COM.PL

2017-05-01

14 OD/32/0014/14 Ośrodek Wczasowy BOGDANKA

MRZEŻYNO

UL. NADMORSKA

17

913866127

BOGDANKA@BOGDANKA.PL

2017-06-10

15 OD/32/0015/14 Ośrodek Wczasowo-Kolonijny PSS PIONIER

DŹWIRZYNO

UL. WYZWOLENIA

21

943585147

OW.PIONIER@NEOSTRADA.PL

2017-05-15

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(koszykówka, siatkówka, warcaby,
szachy, taniec sportowy),
III. szkoleniowy (nauka gry w szachy,
nauka tańca towarzyskiego).

1) z dysfunkcją narządu wzroku (59 miejsc noclegowych),
2) z chorobą psychiczną,
3) z padaczką,
4) ze schorzeniami układu krążenia,

16 OD/32/0016/14 Resort Plaza Spa

DARŁOWO

UL. SŁOWIAŃSKA

3

943142407

PLAZA@POLSKIEHOTELE.INFO

2017-05-09

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(marsze, marszobiegi, tenis stołowy,
pływanie, piłka siatkowa),
III. szkoleniowy (kurs relaksacji, nauka
automasażu, kurs stymulacji
polisensorycznej),
IV. psychoterapeutyczny,
V. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia (krajoznawcze, malarskie,
sportowe, taneczne, szachowe,
plastyczne, rytmiczne),
VI. nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

1) z upośledzeniem umysłowym, 2) z chorobą psychiczną,
data wpisu
3) z padaczką, 4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) ze schorzeniami układu oddechowego, 6) z chorobami
rejestru:
neurologicznymi, 7) z cukrzycą, 8) kobiety po mastektomii,
9.05.2014 r.
9) z autyzmem, 10) z chorobami przemiany materii,
11) ze schorzeniami reumatycznymi, 12) z chorobami
dermatologicznymi, 13) z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, 14) z chorobami skóry,
15) z chorobami układu moczowo – płciowego,
16) z chorobami układu pokarmowego,
17) z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
18) z chorobą Alzheimera, 19) z chorobą Parkinsona,
20) z fenyloketonurią, 21) z hemofilią, 22) z mukowiscydozą,
23) z mukopolisachorydozą, 24) z niedoczynnością tarczycy,
25) z otyłością, 26) z rozszczepem wargi i podniebienia,
27) z wadami postawy, 28) z zaburzeniami depresyjnymi,
29) z zaburzeniami głosu i mowy, 30) z zaburzeniami nerwicowymi,
31) z zaburzeniami psycho – organicznymi,
32) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 33) z zespołem Downa,
34) z zespołem Marfana, 35) z zespołem Willipradera,
36) ze schorzeniami dermatologicznymi, 37) ze schorzeniami
kręgosłupa, 38) ze schorzeniami laryngologicznymi,
39) ze schorzeniami metabolicznymi, 40) ze schorzeniami
onkologicznymi, 41) ze schorzeniami reumatycznymi,
42) ze schorzeniami skóry, 43) ze schorzeniami układu
immunologicznego, 44) ze schorzeniami złego wchłaniania,
45) ze skoliozą, 46) ze stwardnieniem rozsianym,

data wpisu do
rejestru;
1.05.2014 r.
zmiana nazwy
ośrodka na:
Ośrodek
SanatoryjnoWypoczynkowy
SUSMED
data wpisu
do
rejestr:10.06.
2014 r.
data wpisu do
rejestru:15.05.
2014 r.

17 OD/32/0017/14 Ośrodek Wczasowy LAGUNA

DARŁOWO

UL. SŁOWIAŃSKA

18

943142029

2017-06-07

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. psychoterapeutyczny.

1) z chorobami neurologicznymi, 2) z chorobami układu moczowopłciowego, 3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) ze schorzeniami układu krążenia,
7) kobiety po mastektomii, 8) z chorobami dermatologicznymi,
9) z zaburzeniami głosu i mowy, 10) ze schorzeniami układu
oddechowego, 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
12) z cukrzycą, 13) z celiakią, 14) z chorobami układu pokarmowego,
15) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, 16) ze
schorzeniami endokrynologicznymi,
17) z zespołem Downa, 18) z autyzmem, 19) z chorobą Parkinsona,
20) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 21) jąkający się,

18 OD/32/0018/14 Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA 2

DARŁOWO

UL. SŁOWIAŃSKA

16

943141090

OWDIUNA@OWDIUNA.PL

2017-05-25

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(tenis stołowy, piłka nożna,
siatkówka),
III. nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością.

1) z chorobami neurologicznymi, 2) z chorobami układu moczowopłciowego, 3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) ze schorzeniami układu krążenia,
7) kobiety po mastektomii, 8) z chorobami dermatologicznymi,
9) z zaburzeniami głosu i mowy, 10) ze schorzeniami układu
oddechowego, 11) z chorobami układu krwiotwórczego,
12) z cukrzycą, 13) z celiakią, 14) z chorobami układu pokarmowego,
15) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, 16) ze
schorzeniami endokrynologicznymi,
17) z zespołem Downa, 18) z autyzmem, 19) z chorobą Parkinsona,
20) z mózgowym porażeniem dziecięcym, 21) ze schorzeniami
metabolicznymi,

19 OD/32/0019/14 Dom Wypoczynkowy PASSAT

NIECHORZE

UL. MARYNARSKA

3

913863418

RECEPCJA@DW-PASSAT.PL

2017-05-21

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(pływanie).

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowe),
2) z upośledzeniem umysłowym, 3) z chorobą psychiczną,
4) z cukrzycą, 5) ze schorzeniami układu krążenia,

20 OD/32/0020/14 Ośrodek Wypoczynkowo-Sanatoryjny "Sobótka"

ŚWINOUJŚCIE

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA

13

913213801

SOBOTKA@UZNAM.NET.PL

2017-06-04

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z upośledzeniem umysłowym, 2) z padaczką,
data wpisu do
3) ze schorzeniami układu krążenia, 4) ze schorzeniami układu
oddechowego, 5) z chorobami układu pokarmowego,
rejestru:
6) z cukrzycą, 7) kobiety po mastektomii,
4.06.2014 r.
8) z chorobą psychiczną, 9) z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na
wózkach inwalidzkich oraz z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), 10)
z hemofilią, 11) z celiakią, 12) jąkający się, 13) z autyzmem, 14) z
chorobami dermatologicznymi, 15) z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, 16) z chorobami przemiany materii, 17) z chorobami
układu krwiotwórczego, 18) z chorobami układu moczowo – płciowego,
19) z fenyloketonurią, 20) z mukowiscydozą, 21) z niedoczynnością
tarczycy, 22) z przewlekłym zapaleniem trzustki, 23) z przewlekłymi
chorobami wątroby, 24) z rozszczepem wargi i podniebienia, 25) z
wadami genetycznymi, 26) ze schorzeniami endokrynologicznymi, 27)
ze schorzeniami laryngologicznymi (z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu), 28) ze schorzeniami metabolicznymi, 29) ze
schorzeniami onkologicznymi (z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z
dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich).

21 OD/32/0021/14 Ośrodek Wczasowy "Pod Winogronem"

POBIEROWO

UL. ZGODY

19

500705070

PODWINOGRONEM@PODWINOGRONEM.PL

2017-06-10

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z upośledzeniem umysłowym,
2) z chorobą psychiczną,
3) z padaczką,
4) ze schorzeniami układu krążenia,

22 OD/32/0022/14 Politechnika Warszawska Ośrodek Wypoczynkowy

SARBINOWO

UL. NADMORSKA

15

943165583

PWOW.SARBINOWO@GMAIL.COM

2017-09-07

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(badminton, tenis stołowy, piłka
nożna, piłka ręczna, siatkówka,
koszykówka, taniec sportowy, rajdy
rowerowe),
III. psychoterapeutyczny,
IV. nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się data wpisu do
na wózkach inwalidzkich (36 miejsc noclegowych łącznie z poniższą
rejestru;
grupą osób),
7.09.2014 r.
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (18 miejsc noclegowych),
3) z padaczką, 4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) z upośledzeniem umysłowym, 6) z chorobą psychiczną,

23 OD/32/0023/14 Dom Wypoczynkowy "Warta"

ŚWINOUJŚCIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO

93

913213645

HOTELWARTA@ONET.PL

2017-06-23

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z upośledzeniem umysłowym,
2) z padaczką,
3) z chorobą psychiczną,
4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) z cukrzycą,
6) kobiety po mastektomii,
7) ze schorzeniami układu oddechowego,
8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

data wpisu do
rejestru:
7.06.2014 r.

data wpisu
do
rejestru:25.05
.2014 r.

data wpisu do
rejestru:
21.05.2014 r.

data wpisu:
10.06.2014 r.

data wpisu do
rejestru;
23.06.2014 r.

24 OD/32/0024/14 Ośrodek Wypoczynkowy "Posejdon"

DŹWIRZYNO

UL. SPACEROWA

5

943553752

MARKETING@POSEJDON.NEW.PL

2017-07-02

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z upośledzeniem umysłowym,
2) z padaczką,
3) ze schorzeniami układu krążenia,
4) ze schorzeniami układu oddechowego,
5) z niedoczynnością tarczycy,
6) z chorobami układu pokarmowego,
7) kobiety po mastektomii,
8) z cukrzycą,

25 OD/32/0025/14 Budynek Mieszkalno-Usługowy "Viking"

DZIWNÓW

UL. ADAMA MICKIEWICZA

4A

600264782

JABLKO30@INTERIA.PL

2017-06-25

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z padaczką,
2) z upośledzeniem umysłowym,
3) z chorobą psychiczną,
4) kobiety po mastektomii,
5) z cukrzycą,

26 OD/32/0026/14 Szpital Uzdrowiskowy "WILLA FORTUNA" Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KOŁOBRZEG

UL. PROF. TEODORA
RAFIŃSKIEGO

3

943522146

BRAK

2017-07-24

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z upośledzeniem umysłowym,
2) z chorobą psychiczną,
3) z padaczką,
4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) kobiety po mastektomii,
6) z chorobami układu pokarmowego,
7) ze schorzeniami układu oddechowego,
8) z cukrzycą,

27 OD/32/0027/14 P.T. „EWA” Ewa Wlazły
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „EWA”

USTRONIE
MORSKIE

UL. GÓRNA

16

94351519

BIURO@OWEWA.PL

2017-09-29

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy:
siatkówka, tenis stołowy, szachy,
III. szkoleniowy: kurs BHP, kurs
pierwszej pomocy,
IV. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia: teatralne, plastyczne,
hafciarskie, muzyczne, turystyczne,
taneczne, ekologiczne,
V. nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością.

1) z upośledzeniem umysłowym, 2) z chorobą psychiczną,
data wpisu
3) z padaczką, 4) ze schorzeniami układu krążenia,
do rejestru:
5) ze schorzeniami układu oddechowego,
6) z zaburzeniami nerwicowymi, 7) z chorobami układu pokarmowego, 29.09.2014 r.
8) z chorobami układu moczowo – płciowego,
9) z chorobami neurologicznymi (bez sprzężenia z dysfunkcją narządu
ruchu), 10) ze schorzeniami laryngologicznymi (bez sprzężenia z
dysfunkcją narządu słuchu),
11) z chorobami dermatologicznymi, 12) ze schorzeniami
onkologicznymi, 13) z zaburzeniami depresyjnymi,
14) z chorobami przemiany materii, 15) z zaburzeniami głosu i mowy
(bez sprzężenia z dysfunkcją narządu słuchu),
16) jąkający się, 17) z cukrzycą, 18) kobiety po mastektomii,
19) z alergią, 20) z celiakią, 21) z rozszczepem wargi i podniebienia,
22) z zespołem Downa, 23) z otyłością,

28 OD/32/0028/14 Imperiall.pl spółka z o.o.

SIANOŻĘTY

UL. PÓŁNOCNA

6

943515639

BIURO@IMPERIALL.PL

2017-08-27

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się data wpisu do
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowe),
rejestru:
2) ze schorzeniami układu krążenia, 3) kobiety po mastektomii,
4) z chorobami przemiany materii, 5) ze schorzeniami reumatycznymi, 27.08.2014 r.
6) z chorobami układu pokarmowego,
7) z wadami postawy, 8) ze schorzeniami kręgosłupa, 9) z celiakią,

29 OD/32/0029/14 Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Oddział WDW Unieście

UNIEŚCIE

UL. POR. WŁODZIMIERZA
SURIANA

24A

943481955

B.MAS@REWITA.PL

2017-08-31

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy:
koszykówka, piłka nożna, tenis, tenis
stołowy, siatkówka,
III. szkoleniowy: kurs pierwszej
pomocy, nauka dietetycznego
żywienia, nauka gry w tenisa,
IV. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia: taneczne.
I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. szkoleniowy: nauka żeglarstwa,
III. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia: plastyczne, taneczne.

30 OD/32/0030/14 Ośrodek Szkoleniowo - Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
"Grażyna"

MIĘDZYWODZIE UL. ZWYCIĘSTWA

2

913813918

BIURO@OZI.PL

2017-09-18

I. usprawniająco – rekreacyjny.

31 OD/32/0031/14 Sanatorium Uzdrowiskowe "Bałtyk"

KOŁOBRZEG

1

943553443

SUBALTYK@DEKOM.COM.PL

2017-09-26

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowych),
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (4 miejsca noclegowych łącznie z powyższą grupą osób),
3) z dysfunkcją narządu wzroku,
4) z dysfunkcją narządu słuchu (20 miejsc noclegowych),
5) z upośledzeniem umysłowym, 6) z chorobą psychiczną,
7) z padaczką, 8) ze schorzeniami układu krążenia,
9) ze schorzeniami układu oddechowego, 10) z cukrzycą,
11) z chorobami neurologicznymi, 12) z chorobami układu
krwiotwórczego, 13) z chorobami układu pokarmowego,
14) z chorobami układu moczowo – płciowego, 15) ze schorzeniami
endokrynologicznymi, 16) ze schorzeniami metabolicznymi.
1) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (6 miejsc noclegowych),
2) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (6 miejsc noclegowych łącznie z ww. grupą
osób), 3) z padaczką, 4) ze schorzeniami układu krążenia,
5) ze schorzeniami układu oddechowego, 6) z chorobami
neurologicznymi, 7) z cukrzycą,
8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

UL. MARII RODZIEWICZÓWNY

data wpisu do
rejestru:
2.07.2014 r.

data wpisu do
rejestru:
25.06.2017 r.

data wpisu do
rejestru:
24.07.2014 r.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się data wpisu do
na wózkach inwalidzkich (14 miejsc noclegowych),
rejestru:
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
31.08.2014 r.
inwalidzkich (2 miejsca noclegowe), 3) z upośledzeniem umysłowym,
4) z choroba psychiczną, 5) z padaczką,
6) ze schorzeniami układu krążenia, 7) ze schorzeniami układu
oddechowego, 8) z cukrzycą, 9) kobiety po mastektomii,
10) z chorobami neurologicznymi, 11) z chorobami układu
krwiotwórczego,

data wpisu
do rejestru:
18.09.2014 r.

data wpisu do
rejestru:
26.09.2014 r.

32 OD/32/0032/14 Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA

DŹWIRZYNO

33 OD/32/0033/14 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "GRAAL"

ŚWINOUJŚCIE

34 OD/32/0034/14 Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Rybitwa"

DZIWNÓW

data wpisu do
rejestru:
3.11.2014 r.
ulica:
Wyzwolenia 27

27

(94) 3585421 DZWIZYNO@GEOVITA.PL

2017-11-03

I. usprawniająco – rekreacyjny,
II. rekreacyjno-sportowy i sportowy
(pływanie, żeglarstwo, fitness, biegi,
sporty wodne, taniec sportowy, yoga),
III. szkoleniowy (kurs komputerowy,
aktywizacja zawodowa, kurs pierwszej
pomocy, ekologiczny, warsztaty
muzyczne),
IV. psychoterapeutyczny,
V. rozwijający zainteresowania i
uzdolnienia (artystyczne, muzyczne,
przyrodnicze, plastyczne, językowe),
VI. nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach
inwalidzkich (4 miejsca noclegowe łącznie z powyższą grupą osób),
3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z zaburzeniami depresyjnymi, 6) z zaburzeniami nerwicowymi,
7) z padaczką, 8) ze schorzeniami układu krążenia,
9) ze schorzeniami układu oddechowego, 10) z chorobami układu
pokarmowego, 11) z autyzmem, 12) z mózgowym porażeniem
dziecięcym, 13) kobiety po mastektomii, 14) z chorobami
neurologicznymi, 15) z chorobami układu moczowo – płciowego,

UL. BAŁTYCKA

8

(91) 3213555 oswgraal@wp.pl

2017-11-24

I. usprawniająco – rekreacyjny.

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
data wpisu do
na wózkach inwalidzkich (14 miejsc noclegowych),
rejestru:
2) z dysfunkcją narządu słuchu (24 miejsca noclegowe),
24.11.2014 r.
3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z chorobą psychiczną,
5) z padaczką, 6) z epilepsją, 7) ze schorzeniami układu krążenia,
8) z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
9) z chorobami neurologicznymi (bez osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich), 10) z chorobami układu krwiotwórczego,
11) kobiety po mastektomii, 12) z zaburzeniami głosu i mowy,
13) z chorobami układu moczowo – płciowego, 14) z cukrzycą,
15) ze schorzeniami układu oddechowego, 16) z chorobami
dermatologicznymi, 17) z chorobami układu pokarmowego,
18) z zespołem Downa, 19) z zespołem Marfana (bez osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich),
20) z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
21) z zaburzeniami nerwicowymi, 22) z zaburzeniami depresyjnymi,
23) z wadami postawy, 24) ze skoliozą,
25) z wadami genetycznymi, 26) z przewlekłym zapaleniem trzustki,
27) z przewlekłymi zapaleniami wątroby, 28) z niedoczynnością
tarczycy, 29) z mukowiscydozą, 30) z hemofilią, 31) z fenyloketonurią,
32) ze schorzeniami złego wchłaniania,
33) ze schorzeniami układu immunologicznego,

UL. SŁOWACKIEGO

16

913813330

2017-12-23

I. usprawniająco – rekreacyjny.

BIURO@RYBITWA.COM.PL

UWAGI:
34. dotyczy wpisu nr OD/32/0034/14 (Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Rybitwa" w Dziwnowie, ul. Słowackiego 16)-data wpisu do rejestru:23.12.2014 r. Rodzaje schorzeń: z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego, ze schorzeniami endokrynologicznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z autyzmem, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami laryngologicznymi (z wyłaczeniem osób z dysfunkcją narzadu słuchu), ze schorzeniami układu oddechowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy (z wyłączeniem osób z dysfunkcja narządu słuchu), z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
(z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) , z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich (8 miejsc noclegowych), z chorobami neurologicznymi (z wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich), z chorobami reumatycznymi(z
wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich), z choroba Alzhaimera, z chorobą Parkinsona, ze schorzeniami kręgosłupa (z wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich) , ze skoliozą (z wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich), z wadami postawy (z wyłączeniem osób
poruszających sie na wózkach inwalidzkich)- turnus usprawniajaco-rekreacyjny.

dotyczy wpisu nr OD/32/0002/14 (ośrodek JUSTYNKA) zmiana turnusu na:usprawniajaco-rekreacyjny i psychoterapeutyczny oraz zmiana rodzaju schorzeń wymienionych w ww. tabeli na: z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich( 8 miejsc
noclegowych), z dysfunkcja narządu ruchu poruszających sie na wózkach inwalidzkich (8 miejsc noclegowych łącznie z ww. grupą osób), z dysfunkcją narządu słuchu (6 miejsc noclegowych), z upośledzeniem umysłowym, z choroba psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze
schorzeniami układu oddechowego , z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, z celiakią, kobiety po mastektomii, ze schorzeniami onkologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego. Z dniem 1.10.2015 r. Ośrodek został wykreślony z rejestru ośrodków.

dotyczy wpisu nr OD/32/ 0019/14 zmiana nazwy ośrodka na Dom Wypoczynkowy PASSAT Marcelina Dec-Ceglarek.

dotyczy wpisu nr OD/32/0021/14 zmiana nazwy ośrodka na: Ośrodek Wypoczynkowy "Pod Winogronem"

