Tel./ fax. /email

L. p.

Nazwa

Numer wpisu

Adres

1

Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny
"ARKA" Stefan
Kwiatkowski

OD/32/0001/13

ul. Bałtycka
103
76-107
Jarosławiec

Tel. 1.
(59) 8108118
Tel. 2.
(59) 8109540
Fax:
(59) 8109118

2

Centrum
Rehabilitacji
Rolników Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
"Sasanka"

OD/32/0002/13

ul.
Konopnickiej
17
72-600
Świnoujście

Tel. 1.
(91) 3825822
Tel. 2.
(91) 3825800
Fax.
(91) 3210651

Rodzaj turnusu


Usprawniająco rekreacyjny

 Usprawniająco rekreacyjny

data
wpisu

Data
ważności

 kobiety po mastektomii
 z celiakią
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego
 z chorobami neurologicznymi
 z chorobami przemiany materii
 z chorobami układu krwiotwórczego
 z chorobami układu moczowopłciowego
 z chorobami układu pokarmowego
 z chorobą psychiczną
 z cukrzycą
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu oddechowego
 z padaczką
 z upośledzeniem umysłowym
 z zaburzeniami głosu i mowy

30 marca
2013 r.

30 marca
2016 r.

 kobiety po mastektomii
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (6 MIEJSC
NOCLEGOWYCH),
 ze schorzeniami laryngologicznymi
(bez dysfunkcji narządu słuchu),
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu oddechowego

17
stycznia
2013 r.

17
stycznia
2016 r.

Rodzaj dysfunkcji

 z niedoczynnością tarczycy
 z otyłością

3

Ośrodek
Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
„POLONEZ”
ul. Suriana 10-12
76-032 Unieście

OD/32/0003/13

ul. Suriana 1012
76-032 Unieście

Tel.(94) 31893-92
Tel.2.7253525
15
Fax.
(94) 3189392
orwpolonez@
op.pl



Usprawniająco rekreacyjny

































z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (12 miejsc
noclegowych),
z alergią,
z celiakią,
z hemofilią,
z cukrzycą,
z autyzmem,
z wadami postawy,
z zespołem DOWNA,
kobiety po mastektomii,
z wadami genetycznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
z chorobami przemiany materii,
ze schorzeniami reumatycznymi,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
z przewlekłym zapleniam trzustki,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami dermatologicznymi,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,

25
stycznia
2013 r.

25
stycznia
2016 r.





4

Fundusz Wczasów
Pracowniczych Sp. z
o. o.
Oddział – Zespół
Domów
Wczasowych
Międzyzdroje
ul. Promenada
Gwiazd 4
72- 500
Międzyzdroje

OD/32/0004/13

ul. Promenada
Gwiazd 4
72- 500
Międzyzdroje

Tel.1.(91)
3280073
Tel. 2.(91)
3220044
Fax. (91)
3220044
miedzyzdroje
@fwp.pl

5

Centrum
Rehabilitacji i
Wypoczynku
SOPHIA-BRYZA

OD/32/0005/13

ul. Plażowa 4
76-034
Sarbinowo

Tel.(94)
3165727
Tel.(94)
3165728
Fax.(94)
3165570
sophiabryza@
ta.pl

 Usprawniająco rekreacyjny



Usprawniająco rekreacyjny

z chorobami układu moczowopłciowego,
z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego,,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego.

z upośledzeniem umysłowym,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze
schorzeniami
układu
oddechowego,

31
stycznia
2013 r.

31
stycznia
2016 r.

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich
(21
miejsc
noclegowych
łącznie
z
dysfunkcją narządu ruchu),
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z dysfunkcją narządu słuchu (20
miejsc noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami neurologicznymi,
 kobiety po mastektomii,

13 maja
2013 r.

13 maja
2016 r.





 osoby po laryngektomii,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z cukrzycą,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 ze stwardnieniem rozsianym,
 z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 z wadami postawy,
 z zespołem Downa,

6

Przedsiębiorstwo
TurystycznoUsługowe Iwona
Rutkowska
OŚRODEK
WCZASOWO
REHABILITACYJ
NY „BESKID”

OD/32/0006/13

ul. Nadmorska
95
76-034
Sarbinowo

Tel.(94)
3165741
Tel.(94)
3165581
Fax.(94)
3165741
beskid@ta.pl



7

Ośrodek
Rehabilitacyjno
Sanatoryjny
"KORAB"

OD/32/0007/13

ul. Żeromskiego
3
72-600
Świnoujście

Tel. 1.
(91) 3215432
Tel.2.
(91) 3825970



Usprawniająco rekreacyjny

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami neurologicznymi,
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z cukrzycą,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
Usprawniająco -  z upośledzeniem umysłowym,
rekreacyjny
 z chorobą psychiczną,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,

01 marca
2013 r.

01 marca
2016 r.

17 marca
2013 r.

17 marca
2016 r.

baltex@home.
pl























8

OD/32/0008/13
Centrum
Rehabilitacyjno –
Wczasowe AMBER

ul. Kościuszki
22
78-100
Kołobrzeg

Tel.(94)
3533140
Tel.2.6010542
95
Fax.3533141
rezerwacja@a
mberkolobrzeg.pl

 Usprawniająco rekreacyjny







z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
z celiakią,
z chorobami dermatologicznymi,
z
chorobami
neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami laryngologicznymi
(z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z zaburzeniami głosu i mowy
(z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),
z zespołem Downa,
ze schorzeniami metabolicznymi,
z dysfunkcja narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
ze
schorzeniami
układu
immunologicznego.
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich
(6 miejsc
noclegowych łącznie z dysfunkcją
narządu ruchu),
z upośledzeniem umysłowym,

25 marca
2013 r.

25 marca
2016 r.

9

10

Bursztyn Medical
Spa & Wellness
Sanatorium
Uzdrowiskowe
Spółka Cywilna E.
Ślepko, H. Ślepko,
P. Ślepko

OD/32/0009/13

Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
Eugeniusz Snoch

OD/32/0010/13

ul.
Bursztynowa 1
76-156 Bobolin

ul. Norwida 1517
76-032 Mielno

Tel.(94)
3148467
Tel.60664873
8
Fax.94314846
8
bursztyn@ta.p
l

Tel.(94)
3189413
Tel.(94)
601821967
Fax.
(94) 3189413
biuro@orwsno
ch.pl

 Usprawniająco –
rekreacyjny,
 rekreacyjno
–
sportowy i sportowy
(pływanie,
tenis
ziemny),
 nauki
niezależnego
funkcjonowania
z
niepełnosprawnością.











z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami neurologicznymi,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,



z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami neurologicznymi,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
ze schorzeniami dermatologicznymi

5 marca
2013 r.

5 marca
2016 r.

z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu dla osób
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego,

22 maja
2013 r.

22 maja
2016 r.














Usprawniająco
– rekreacyjny








11

Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
„POLONEZ”

OD/32/0011/13

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki

Tel. (94)
3148110
Fax.
(94) 34188110
orw@msu.pl



Usprawniająco
– rekreacyjny



















12

Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
„NEPTUN”
ul. Szkolna 12
72-415
Międzywodzie

OD/32/0012/13

ul. Szkolna 12
72-415
Międzywodzie

Tel.(91)
3813810
Fax.(91)
3813822
hpr@hprsa.co
m.pl



Usprawniająco
– rekreacyjny
















z chorobami neurologicznymi,
z chorobami układu pokarmowego,
kobiety po mastektomii,
z dysfunkcja narządu wzroku.
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z chorobami neurologicznymi,
z cukrzycą,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego

z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z alergią,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu),
ze schorzeniami laryngologicznymi

18 maja
2013 r.

18 maja
2016 r.

21 maja
2013 r.

21 maja
2016 r.

(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu),
 ze schorzeniami reumatycznymi
(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu),
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych).

13

Ośrodek
Rehabilitacyjny
LEŚNA POLANA

OD/32/0013/13

ul. Wojska
Polskiego 28
78-111
Ustronie
Morskie

Tel.(94)
3515522
Tel.2.(94)
3515210
Fax.(94)
3515230
info@lesnapolana.pl



Usprawniająco
– rekreacyjny

 z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (10 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu ruchu dla osób
poruszających się na wózkach
inwalidzki (14 miejsc noclegowych),
 z dysfunkcją narządu słuchu (8 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcja narządu wzroku (10
miejsc noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami neurologicznymi,
 z cukrzycą,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 ze schorzeniami metabolicznymi,
 ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego.

27
kwietnia
2013 r.

27
kwietnia
2016 r.

14

Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny
„Wiktoria”

OD/32/0014/13

ul. B.
Chrobrego 7
78-111
Ustronie
Morskie

15

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„MORSKIE OKO”
ul. Kasztanowa 19
72-415
Międzywodzie

OD/32/0015/13

ul. Kasztanowa
19
72-415
Międzywodzie

Tel.(94)

3515417
Tel.50710631
1
(94) 3515417
owwiktoria@wp.
pl

Tel.(91)
3813810
Fax.(91)
3813822
hpr@hprsa.co
m.pl

Usprawniająco –
rekreacyjny

 Usprawniająco –
rekreacyjny

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (38 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z chorobami neurologicznymi,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 kobiety po mastektomii,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą

22 marca
2013 r.

22 marca
2016 r.









16 maja
2013 r.

16 maja
2016 r.











z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z alergią,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu),
ze schorzeniami laryngologicznymi
(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu),
ze schorzeniami reumatycznymi

(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu),
 ze schorzeniami onkologicznymi.

16

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„JANTAR”
ul. Poprzeczna 6
72-415
Międzywodzie

OD/32/0016/13

ul. Poprzeczna
6
72-415
Międzywodzie

Tel.(91)
3813810
Fax.(91)
3813822
hpr@hprsa.co
m.pl

17

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
FAMA-STA
ul. Kołobrzeska 32

OD/32/0017/13

ul.
Kołobrzeska 32
72-330
Mrzeżyno

Tel.(91)
3866128
Tel.(91)
3866258
Fax.(91)

 Usprawniająco –
rekreacyjny

 usprawniająco –
rekreacyjny
 rekreacyjno-sportowy
i sportowy

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (22 miejsca
noclegowe),
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(4 miejsca noclegowe),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 kobiety po mastektomii,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z cukrzycą,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z alergią,
 z chorobami neurologicznymi,
 ze schorzeniami laryngologicznymi
(z wyłączeniem osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu),
 ze schorzeniami reumatycznymi,
 ze schorzeniami onkologicznymi
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (6 miejsc
noclegowych łącznie z poniższą grupą
osób),

16 maja
2013 r.

15 maja
2013 r.

16 maja
2016 r.

15 maja
2016 r.

3866258

72-330 Mrzeżyno

(koszykówka,
siatkówka, tenis).

biuro@fama
sta.com.pl

18

Ośrodek Wczasowy
„Róża Wiatrów”
Henryk Ukleja
ul. Józefa Muchy 2
76-150 Darłowo

OD/32/0018/13

ul. Józefa
Muchy 2
76-150
Darłowo

Tel. (94)
3142127
Tel.(94)
3143103
biuro@rozawi
atrow.pl



Usprawniająco
– rekreacyjny

 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(6 miejsc noclegowych),
 z dysfunkcją narządu słuchu
(15 miejsc noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z zaburzeniami głosu i mowy,
 z chorobami neurologicznymi,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z cukrzycą















z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego,
kobiety po mastektomii,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
ze schorzeniami onkologicznymi,
z chorobami neurologicznymi,
z alergią,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z cukrzycą,
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się

17
września
2013 r.

17
września
2016 r.

na wózkach inwalidzkich,
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich
(5 miejsc noclegowych),

19

20

Ośrodek Wczasowo
– Rehabilitacyjny
JANTAR - SPA
Al. Bursztynowa 31
72-350 Niechorze

OD/32/0019/13

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Bałtyk”
Waldemar
Garmulewicz
ul. Nadmorska 95
76-034 Sarbinowo

OD/32/0020/13

Al.
Bursztynowa
31
72-350
Niechorze

Tel. (91)
3863359
Tel.(91)
3847903
info@jantarspa.pl

ul. Nadmorska
95
76-034
Sarbinowo

Tel.(94)
3165566
(94) 3469422
waldemar.gar
mulewicz@g
mail.com

 Usprawniająco –
rekreacyjny
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy (siatkówka,
tenis),
 psychoterapeutyczny,
 nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.



Usprawniająco
– rekreacyjny,
 Rekreacyjno
sportowy i
sportowy
(koszykówka,
siatkówka,
zapasy, karate,
yoga)

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(4 miejsca noclegowe),
 z dysfunkcją narządu słuchu (10
miejsc noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami neurologicznymi,
 z cukrzycą,
 kobiety po mastektomii,
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 ze schorzeniami metabolicznymi,
 z otyłością








z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego

2 kwietnia
2013 r.

2 kwietnia
2016 r.

2 kwietnia
2013 r.

2 kwietnia
2016 r.
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Ośrodek WczasowoSanatoryjny "Złoty
Kłos"

OD/32/0021/13

ul.
J. Słowackiego
15
72-600
Świnoujście

Tel. 1(91)
3213727
Fax.
(91) 3212912

 Usprawniająco –
rekreacyjny
 Rekreacyjno sportowy i sportowy
tenis stołowy
 Szkoleniowy
ekologiczny
kurs żywienia
optymalnego
nauka dietetycznego
żywienia
nauka tańca
towarzyskiego
nauki funkcjonowania
w chorobie
cukrzycowej
warsztaty muzyczne
 Psychoterapeutyczn
y
 Rozwijający
zainteresowania i
uzdolnienia
artystyczne
kabaretowe
malarskie
muzyczne
plastyczne
poetycko recytatorskie
taneczne
teatralne
wokalno – muzyczne,
turystyczne,
aktorskie.
































z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu wzroku,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
głuchoniewidomi,
jąkający się,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
z autyzmem,
z celiakią,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z chorobami przemiany materii,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
z chorobą Alzheimera,
z chorobą Parkinsona,
z cukrzycą,
z chorobami dermatologicznymi,
ze schorzeniami
endokrynologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,

5 kwietnia
2013r.

5 kwietnia
2016 r.
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Interferie SA
Ośrodek WczasowoSanatoryjny

OD/32/0022/13

ul. Bolesława
Chrobrego 58
78-111

Tel.(94)
3515590
Tel.(94)



Usprawniająco
– rekreacyjny



ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami reumatycznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
ze schorzeniami skóry,
ze schorzeniami układu
immunologicznego,
ze schorzeniami złego wchłaniania,
ze skoliozą,
z fenyloketonurią,
z hemofilią,
z mózgowym porażeniem
dziecięcym,
z mukopolisachorydozą,
z mukowiscydozą,
z niedoczynnością tarczycy,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z rozszczepem wargi i podniebienia,
z wadami genetycznymi,
z wadami postawy,
z zaburzeniami depresyjnymi,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zaburzeniami nerwicowymi,
z zaburzeniami psycho –
organicznymi,
z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego,
z zespołem Downa,
z zespołem Marfana

z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc

5 kwietnia
2013 r.

5 kwietnia
2016 r.

„Cechsztyn”
ul. Bolesława
Chrobrego 58
78-111 Ustronie
Morskie
ZMIANA NAZWY
OŚRODKA:
INTERFERIE w
Ustroniu Morskim
Ośrodek SanatoryjnoWypoczynkowy
CECHSZTYN

Ustronie
Morskie

3515428
Fax.(94)
3515670
cechsztyn@int
erferie.pl



noclegowych),
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (łącznie z powyższą
grupą osób 8 miejsc noclegowych),
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
jąkający się,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
ze schorzeniami
endokrynologicznymi,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
z cukrzycą,
z chorobami dermatologicznymi
(z chorobami skóry),
ze schorzeniami reumatycznymi,
z zaburzeniami głosu i mowy
(z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),
ze schorzeniami metabolicznymi



z dysfunkcją narządu ruchu, z
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POLSKI

OD/32/0023/13

ul. Okrzei 1

Tel.(94)

 usprawniająco

–

25 maja

25 maja

ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH
OŚRODEK
LECZNICZOREHABILITACYJ
NY „Klimczok”

78-111
Ustronie
Morskie

3515565
Tel.(94)
3515665
(94) 3515565
osrodek@klim
czok.eu

rekreacyjny,
 szkoleniowy (nauka
obsługi
komputera,
nauka języka obcego),
 psychoterapeutyczny
,
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia
(malarskie, muzyczne),
 nauki niezależnego
funkcjonowania
z
niepełnosprawnością.
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Zakład Lecznictwa
Uzdrowiskowego
„Irena”
ul. Zdrojowa 5
78-320 Połczyn
Zdrój

OD/32/0024/13

ul. Zdrojowa 5
78-320 Połczyn
Zdrój

Tel.(94)
3645720
Fax.(94)
3650622
dyrektor@san
atoriummarta.
pl



usprawniająco –
rekreacyjny
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Ośrodek Leczniczo Wypoczynkowy

OD/32/0025/13

ul. Portowa 8
78-100

Tel.(94)
3546182



usprawniająco –
rekreacyjny



wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (12 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
kobiety po mastektomii,
z dysfunkcją narządu słuchu (22
miejsca noclegowe)

2013 r.

2016 r.

z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (26 miejsc
noclegowych),
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
ze schorzeniami reumatycznymi,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami kręgosłupa,
z wadami postawy

9 kwietnia
2013 r.

9 kwietnia
2016 r.

z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się

6 lipca
2013 r.

6 lipca
2016 r.

KORMORAN Sp. z
o. o.

Kołobrzeg

Tel.(94)
3523452
Fax.(94)
3526787
biuro@kormor
an.kolobrzeg.p
l
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Ośrodek
Rehabilitacyjno Wczasowy
„VIOLETTA 2”

OD/32/0026/13

ul. Wczasowa 3
76-034
Sarbinowo

Tel.(94)
3165513
Tel.60105429
5


usprawniająco –
rekreacyjny




na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
ze schorzeniami onkologicznymi,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
kobiety po mastektomii,
z hemofilią,
z celiakią,
z alergią,
z zespołem Downa,
z autyzmem,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami układu
immunologicznego,
ze schorzeniami reumatycznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu krwiotwórczego
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (27 miejsc
noclegowych łącznie

6 maja
2013 r.

6 maja
2016 r.

Fax.(94)
3165636
rezerwacja@v
ioletta.wczasy.
pl
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Ośrodek
Wypoczynkowy
„Rybitwa”

OD/32/0027/13

ul. Wyzwolenia
15
78-131
Dźwirzyno

Tel. (94)
3585413
Tel. (94)
3585271
(94) 3585270
rybitwa@inter
ia.pl

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia:
malarskie,
muzyczne.



















z poniższą grupą osób),
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami neurologicznymi,
kobiety po mastektomii,
z chorobami układu moczowo –
płciowego
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z fenyloketonurią,
z celiakią,
z mukowiscydozą,
kobiety po mastektomii,
z chorobami układu pokarmowego,
z dysfunkcja narządu słuchu,
z dysfunkcja narządu wzroku.

18
sierpnia
2013 r.

18
sierpnia
2016 r.

28

Ośrodek
Wypoczynkowo –
Rehabilitacyjny
SUS TRAVEL

OD/32/0028/13

ul. Nadmorska
12
72-330
Mrzeżyno

Tel.(91)
3866294
Fax.(91)
3866294
mrzezyno@su
stravel.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy (siatkówka),
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania i
uzdolnienia:
plastyczne,
wokalno-muzyczne,
taneczne.
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Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„Afrodyta”

OD/32/0029/13

ul. Piastów 7
76-032 Mielno

Tel.(94)
3189217
Tel.60643891
1
Fax.
3189463
hotel@onet.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy (siatkówka),
 szkoleniowy (nauka
języka obcego),
 psychoterapeutyczny,
 nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.


















z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (20 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu słuchu
(17 miejsc noclegowych),
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z chorobami neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
kobiety po mastektomii
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
ze schorzeniami
endokrynologicznymi,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się

18
kwietnia
2013 r.

18
kwietnia
2016 r.

18
kwietnia
2013 r.

18
kwietnia
2016 r.
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Ośrodek
WypoczynkowoRehabilitacyjny
Spółdzielni Usług
Socjalnych

OD/32/0030/13

ul. Wojska
Polskiego 8
72-415
Międzywodzie

Tel.(91)
3813869
Fax.(91)
3813869
miedzywodzie
@sus.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania i
uzdolnienia:
plastyczne
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Medical SPA
Sanatorium Unitral
Sp. z o. o.
ZMIANA NAZWY
NA:
Hotel MEDICAL
SPA UNITRAL
Spółka z
ograniczona
odpowiedzialnością.

OD/32/0031/13

ul. Piastów 6
76-032 Mielno

Tel.(94)
3168100
Tel.2.(94)
3168160
Fax.(94)
3189625
hotel@unitral.
pl

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 psychoterapeutyczny,
 nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.
TURNUS
PSYCHOTERAPEUT
YCZNY został w 28
maja 2015 r. został
wykreślony z ww.
wpisu


















na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(12 miejsc noclegowych)
kobiety po mastektomii
z chorobami neurologicznymi
z chorobą psychiczną
z cukrzycą
z dysfunkcją narządu słuchu
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu
oddechowego
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(24 miejsca noclegowe łącznie z
powyższą grupą osób),
z upośledzeniem umysłowym,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
kobiety po mastektomii,
z chorobami neurologicznymi,
z choroba psychiczną,
jąkający się,
alergią,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami wymagającymi leczenia

20
kwietnia
2013 r.

20
kwietnia
2016 r.

20 lipca
2013 r.

20 lipca
2016 r.
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Spółdzielnia Osób
Prawnych
Ośrodek
Rehabilitacyjny
„Relaks” w
Międzywodziu

OD/32/0032/13

ul. Plażowa 1
72-415
Międzywodzie

Tel. (91)
3813821
Tel. (91)
3813879
Fax.(91)
3814898
relaks@nadm
orze.com

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 rekreacyjnosportowy i sportowy
(fitness,
koszykówka,
pływanie, siatkówka,
taniec sportowy,
tenis stołowy,
warcaby).











dietami eliminacyjnymi,
z cukrzyca,
z mózgowym porażeniem
dziecięcym,
z niedoczynnością tarczycy,
z otyłością,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z przewlekłym zapaleniem wątroby,
z wadami postawy,
z zaburzeniami depresyjnymi,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zespołem DOWNA,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami reumatycznymi,
ze schorzeniami układu
immunologicznego,
ze schorzeniami złego wchłaniania,
ze skoliozą,
ze stwardnieniem rozsianym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (29 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu wzroku,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z upośledzeniem umysłowym,
z choroba psychiczną,
z padaczką,

10 maja
2013 r.

10 maja
2016 r.
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Ośrodek
Rehabilitacyjno Szkoleniowy
"Meduza"

OD/32/0033/13

ul. Portowa 2
72-330
Mrzeżyno

Tel. (91)
3866116
Tel. (91)
3866116
sur@home.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny
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"Willa pod
Sosnami"

OD/32/0034/13

ul.
Westerplatte
26
72-415
Międzywodzie

Tel. (91)
3813917
(91) 4393575
(91) 4711928
zdrowienadmo
rzem@poczta.
onet.pl



usprawniająco –
rekreacyjny












ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
z celiakią,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu
oddechowego,
z mózgowym porażeniem
dziecięcym
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego
z chorobami neurologicznymi,
z chorobą psychiczną
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich
(7 miejsc noclegowych)
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu
oddechowego
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym
kobiety po mastektomii
z chorobami neurologicznymi
z chorobami przemiany materii
z chorobami układu moczowopłciowego
z chorobami układu pokarmowego
z chorobą psychiczną
z cukrzycą
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (6 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu ruchu

08 maja
2013 r.

08 maja
2016 r.

11 maja
2013 r.

11 maja
2016 r.
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Ośrodek
Sanatoryjno Wczasowy "Perła"

OD/32/0035/13

ul. Morska 2a
72-415
Międzywodzie

Tel.(91)
3221040
Tel.
609461313
Fax.(91)
3221040
zdrowienadmo
rzem@poczta.
onet.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny



















poruszających się na wózkach
inwalidzkich (6 miejsc
noclegowych),
ze schorzeniami
endokrynologicznymi
ze schorzeniami metabolicznymi
ze schorzeniami onkologicznymi
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu
oddechowego
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym,

kobiety po mastektomii
z chorobami neurologicznymi
z chorobami przemiany materii
z chorobami układu moczowopłciowego
z chorobami układu pokarmowego
z chorobą psychiczną
z cukrzycą
z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (24 miejsca
noclegowe),
z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (7 miejsc
noclegowych),
z dysfunkcją narządu słuchu
z dysfunkcją narządu wzroku
ze schorzeniami
endokrynologicznymi
ze schorzeniami metabolicznymi
ze schorzeniami onkologicznymi
ze schorzeniami układu krążenia

22 maja
2013 r.

22 maja
2016 r.
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SANATORIM
UZDROWISKOWE
„WISTOM”

OD/32/0036/13

ul. Sikorskiego
10
78-100
Kołobrzeg

Tel.(94)
3522315
Tel.(94)
3542269
Fax.(94)
3522315
biuro@wistom
.kolobrzeg.pl

37

Ośrodek
Rehabilitacyjno Wczasowy „Floryn”

OD/32/0037/13

ul.
Świerczewskieg
o 26
76-032 Unieście

Tel. (94)
3166440
Tel.69710800
1
Fax.(94)
3166440
biuro_floryn@
wp.pl
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Ośrodek

OD/32/0038/13

ul. M.

Tel.(94)





usprawniająco –
rekreacyjny

usprawniająco –
rekreacyjny

 usprawniająco –

ze schorzeniami układu
oddechowego
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (28 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (łącznie
z powyższą grupą osób 28 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami neurologicznymi,
 ze schorzeniami układu
oddechowego,
 z cukrzycą.
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
 z upośledzeniem umysłowym,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu
oddechowego,
 z cukrzycą,
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami neurologicznymi
 kobiety po mastektomii

21
sierpnia
2013 r.

21
sierpnia
2016 r.

22
czerwca
2013 r.

22
czerwca
2016 r.

27 lipca

27 lipca

WypoczynkowoRehabilitacyjny
NZOZ "REVITAL"
Barbara Bielicka

Konopnickiej
16
78-449 Borne
Sulinowo

3734750
Tel.608531tel.
(94) 3730687
806
biuro@revital.
pl

rekreacyjny

 z alergią
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego
 z chorobami neurologicznymi
 z chorobami przemiany materii
 z chorobami reumatycznymi
 z chorobami układu krwiotwórczego
 z chorobami układu moczowopłciowego
 z chorobami układu pokarmowego
 z chorobą Alzheimera
 z chorobą Parkinsona
 z cukrzycą
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (9 miejsc
noclegowych),
 ze schorzeniami
endokrynologicznymi
 ze schorzeniami kręgosłupa
 ze schorzeniami laryngologicznymi
 ze schorzeniami metabolicznymi
 ze schorzeniami onkologicznymi
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu
oddechowego
 ze schorzeniami złego wchłaniania
 ze skoliozą
 ze stwardnieniem rozsianym
 z niedoczynnością tarczycy
 z padaczką
 z przewlekłymi chorobami wątroby
 z przewlekłym zapaleniem trzustki
 z upośledzeniem umysłowym
 z wadami postawy
 z zespołem Downa,

2013 r.

2016 r.
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Przedsiębiorstwo
Usług WczasowoLeczniczych i
Rekreacji
„JANTAR”
Z. Dziągwa i Joanna
Pelczar – Dziągwa
Spółka Jawna

OD/32/0039/13

ul. Wolności 57
72-420
Dziwnówek

Tel. (91)
3813012
Tel.(91)
3813011
Fax.(91)
3813011
jantar@dziwn
owek.com.pl
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Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„Zagłębie”

OD/32/0040/13

ul. Bogusława
XIV 3
78-111
Ustronie
Morskie

Tel. (94)
3515534
Tel.(94)
3515956
info@orwflisak.pl



usprawniająco –
rekreacyjny

 usprawniająco –
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy (tenis
stołowy),
 szkoleniowy (kurs
komputerowy),
 psychoterapeutyczny,
 nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (6 miejsc
noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu
oddechowego,
 z cukrzycą
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich (18 miejsc
noclegowych),
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami neurologicznymi,
 ze schorzeniami układu
oddechowego,

18 maja
2013 r.

18 maja
2016 r.

2 lipca
2013 r.

2 lipca
2016 r.
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Ośrodek Laola Vital
& Spa
ul. Grunwaldzka 10
72-346 Pobierowo

OD/32/0041/13

ul.
Grunwaldzka
10
72-346
Pobierowo

Tel.(91)
3864175
info@laola.pl

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy
(badminton,
koszykówka, piłka
nożna,
siatkówka
plażowa,
tenis
stołowy,
tenis,
turystyka rowerowa).










ze schorzeniami reumatycznymi,
kobiety po mastektomii,
z celiakią,
z cukrzycą,
z mózgowym porażeniem
dziecięcym,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z niedoczynnością tarczycy,
osoby po laryngektomii,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami dermatologicznymi,
ze schorzeniami układu
immunologicznego,
ze stwardnieniem rozsianym,
z zespołem Downa,
z chorobą Parkinsona,
z otyłością,
z alergią,
z autyzmem,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z wadami postawy,
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze schorzeniami
endokrynologicznymi
z
dysfunkcją
narządu
ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych),
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
z
chorobami
neurologicznymi
( z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
kobiety po mastektomii,
ze
schorzeniami
układu

20 maja
2013 r.

20 maja
2016 r.

oddechowego.
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„ZEM-TOURIST”
Ośrodek Wczasów
Rodzinnych i
Rehabilitacyjnych

OD/32/0042/13

ul. Słoneczna
25
72-344
Pustkowo

Tel. (91)
3864459
Tel. (91)
3864460
zempustkowo@w
p.pl

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjnosportowy i sportowy
(tenis stołowy, tenis,
siatkówka,
pływanie).
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Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
„SŁONECZNY
DOM”

OD/32/0043/13

ul. Osiedle
Słoneczne 2
72-420
Dziwnówek

Tel.(91)
3811172
Tel.(91)
3811172
kontakt@slon
ecznydom.net,
kontaktslonecz
nydom@wp.pl

 usprawniająco
rekreacyjny

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (26 miejsc
noclegowych),
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich (26 miejsc noclegowych
łącznie z powyższą grupą osób),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 kobiety po mastektomii
 z chorobami neurologicznymi,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z cukrzycą,
 z zaburzeniami głosu i mowy ( z
wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z cukrzycą,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),

22 maja
2013 r.

24 maja
2013 r.

22 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

 kobiety po mastektomii,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z przewlekłym zapaleniem trzustki,
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Sanatorium
Uzdrowiskowe
„MARTA”

OD/32/0044/13

ul. Zdrojowa 1
/2
78-320 Połczyn
Zdrój

Tel.(94)
3645720
Fax. (94)
3650622
dyrektor@san
atoriummarta.
pl

 usprawniająco
rekreacyjny

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich (4 miejsca noclegowe
łącznie z powyższą grupą osób),
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,

22 lipca
2013 r.

22 lipca
2016 r.
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Ośrodek
RehabilitacyjnoRekreacyjny
„Magnolia” s. c.
J. Barwicka, E.
Szymańska

OD/32/0045/13

ul. Bałtycka 39
78-100
Kołobrzeg

Tel. (94)
3517046
Tel.
510166397
Fax. (94)
3511290
dyrektor@ma
gnolia-kg.pl

 usprawniająco
rekreacyjny

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (5 miejsc
noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 kobiety po mastektomii,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 z niedoczynnością tarczycy,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
 ze schorzeniami laryngologicznymi,

12
września
2013 r.

12
września
2016 r.

 ze schorzeniami reumatycznymi
wyłączeniem osób poruszających
na wózkach inwalidzkich),
 ze schorzeniami kręgosłupa
wyłączeniem osób poruszających
na wózkach inwalidzkich),

(z
się
(z
się
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Ośrodek
Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
DOZAMEL

OD/32/0046/13

ul. Kościuszki
20
78-100
Kołobrzeg

Tel.(94)
3533700
fax.(94)
3523968
orw@ow.kolo
brzeg.pl

 usprawniająco
rekreacyjny

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
 z dysfunkcją narządu wzroku (20
miejsc noclegowych),
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z cukrzycą,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
 kobiety po mastektomii,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z
wadami
genetycznymi
(z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
 z autyzmem,
 ze schorzeniami metabolicznymi,
 z wadami postawy (z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich),
 z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego (z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich),

5 czerwca
2013 r.

5 czerwca
2016 r.

47

Sanatorium

OD/32/0047/13

ul. Koszalińska

Tel.(94)

 usprawniająco

–

 z chorobą psychiczną,

11

11

Uzdrowiskowe
„ORW Kołobrzeg Podczele”

72
78-100
Kołobrzeg

3543116
Tel.(94)
3543211
Fax.(94)
3543666
holtur@holtur.
pl

rekreacyjny
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Interferie w
Dąbkach
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„ARGENTYT”

OD/32/0048/13

ul. Wydmowa
17
76-150 Dąbki

Tel.1.
(94) 3148131
Tel.2
(94) 3148134
Fax.
(94) 3148130
argentyt@inte
rferie.pl

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjno- sportowy
i
sportowy
(żeglarstwo, pływanie,
tenis).

z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami układu krwiotwórczego,
kobiety po mastektomii,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu ruchu),
z chorobami przemiany materii,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
z upośledzeniem umysłowym,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami reumatycznymi (z
wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu ruchu),
z zaburzeniami głosu i mowy (z
wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich (18 miejsc noclegowych
łącznie z powyższą grupą osób),
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,

czerwca
2013 r.

czerwca
2016 r.

6 lipca
2013 r.

6 lipca
2016 r.
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OŚRODEK
WYPOCZYNKOW
Y „PODCZELE II”
s.c.

OD/32/0049/13

ul. Koszalińska
70
78-100
Kołobrzeg

Tel. (94)
3543665
Tel.(94)
3543683
podczele@neo
strada.pl

 usprawniająco
rekreacyjny,
 rekreacyjno - sportowy
i sportowy (siatkówka,
tenis
stołowy,
badminton,
piłka
nożna),
 szkoleniowy
(kurs
bukieciarstwa,
kurs
rękodzielnictwa
fotografiki








z chorobami neurologicznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z alergią,
z chorobami przemiany materii,
z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami skóry,
z zaburzeniami głosu i mowy,
jąkający się,
ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami reumatycznymi,
ze schorzeniami skóry.

z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
 z chorobami układu moczowo –

12
czerwca
2013 r.

12
czerwca
2016 r.

komputerowej)
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia
(plastyczne, muzyczne,
taneczne,
informatyczne)





płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami reumatycznymi (z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
ze schorzeniami laryngologicznymi (z
wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),
ze schorzeniami skóry,
z otyłością,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,

 usprawniająco –
rekreacyjny






z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia.

13
czerwca
2013 r.

13
czerwca
2016 r.

 usprawniająco –
rekreacyjny
 szkoleniowy
(nauka
języka obcego).






z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
z cukrzycą,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem
osób
z
niepełnosprawnością narządu ruchu),
z autyzmem,
kobiety po mastektomii,

20
czerwca
2013 r.

20
czerwca
2016 r.
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OŚRODEK
„MIĘDZYCECHO
WY”

OD/32/0050/13

ul. Spokojna 1
72-415
Międzywodzie

51

Pensjonat RÓŻA

OD/32/0051/13

ul. Sztormowa
3
72-138
Grzybowo

Tel. (91)
3813811
Tel.
603074222
Fax. (91)
3813811
biuro@miedzy
cechowy.pl
Tel.(94)
512231276
Fax. (94)
322210020
pensjonatroza
@onet.pl
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Fundusz Wczasów
Pracowniczych Sp. z
o. o.
Oddział – ZDW
Mielno
DW Albatros
Medical Spa

OD/32/0052/13

ul. Kościuszki
6-8
76-032 Mielno

Tel.(94)
3189397
Tel.(94)
3189397
mielno@fwp.p
l

 usprawniająco
rekreacyjny.

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (6 miejsc
noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 ze schorzeniami laryngologicznymi,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z wadami postawy,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego,

18
sierpnia
2013 r.

18
sierpnia
2016 r.
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Z.P.U. Galex filia
Ośrodek
WypoczynkowoRehabilitacyjny
LeDan

OD/32/0053/13

ul. Kapitańska
61-63
76-034 Chłopy

Tel. (94)
3165826
Tel. (94)
3165827
(94) 3165827
ledan@ledan.p
l

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy:
(tenis stołowy,
gimnastyka korekcyjno
– kompensacyjna,
warcabowo-szachowy,
yoga,
 szkoleniowy:
(aktywizacja
społeczno-zawodowa,
aktywizacja
zawodowa,
kurs BHP,

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich
(20 miejsc noclegowych łącznie z
powyższą grupą osób),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 osoby po laryngektomii,
 jąkający się,
 kobiety po mastektomii,

27
czerwca
2013 r.

27
czerwca
2016 r.

kurs bukieciarstwa,
kurs komputerowy,
kurs kosmetyczny,
kurs malarstwa,
kurs
pierwszej
pomocy,
kurs
żywienia
optymalnego,
nauka gotowania,
nauka gry w szachy,
nauka jazdy na wózku
inwalidzkim,
nauka języka obcego,
nauka
metod
rehabilitacji,
nauka
obsługi
Internetu,
nauka
obsługi
komputera,
nauka samoobrony,
nauka
tańca
towarzyskiego,
nauki funkcjonowania
w
chorobie
cukrzycowej,
rehabilitacja
społeczna,
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia:
informatyczne,
krajoznawcze,
kulinarne,
malarskie,
plastyczne,
sportowe,
szachowe,
taneczne,



































z alergią,
z autyzmem,
z celiakią,
z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami przemiany materii,
ze schorzeniami reumatycznymi,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobą Alzheimera,
z chorobą Parkinsona,
z cukrzycą,
z mukopolisachorydozą,
z mukowiscydozą,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z niedoczynnością tarczycy,
z rozszczepem wargi i podniebienia,
z wadami genetycznymi,
z wadami postawy,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z
zaburzeniami
psycho
–
organicznymi,
z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego,
z zespołem Downa,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
ze schorzeniami reumatycznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami złego wchłaniania,
ze skoliozą,
ze stwardnieniem rozsianym.

 nauki
niezależnego
funkcjonowania
z
niepełnosprawnością.
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Dom Zdrojowy
"Diament" SPA

OD/32/0054/13

ul. Borkowska
6
78-132
Grzybowo

Tel.(94)
3553604



usprawniająco –
rekreacyjny
























kobiety po mastektomii
z alergią
z chorobami układu moczowopłciowego
z chorobami układu
pokarmowego
z chorobą psychiczną
z cukrzycą
z dysfunkcją narządu słuchu (4
miejsca noclegowe)
ze schorzeniami
endokrynologicznymi
ze schorzeniami
laryngologicznymi
ze schorzeniami reumatycznymi
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu
oddechowego
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym,
z dysfunkcja narządu ruchu z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich (4
miejsca noclegowe),
osoby po laryngektomii,
jąkający się,
z autyzmem,
z chorobami dermatologicznymi,
z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi (z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),

10 lipca
2013 r.

10 lipca
2016 r.
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Zakład Leczniczy
Ośrodek

OD/32/0055/13

ul. Piastowska
6

Tel.(94)
3540358



usprawniająco –
rekreacyjny

z chorobami przemiany materii
(metabolicznymi),
z chorobami układu
krwiotwórczego,
ze schorzeniami kręgosłupa (z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
ze schorzeniami onkologicznymi,
ze skoliozą, (z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich),
z hemofilią,
z mózgowym porażeniem
dziecięcym (z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich),
z niedoczynnością tarczycy,
z rozszczepem wargi i
podniebienia,
z wadami genetycznymi (z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z wadami postawy (z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
z zaburzeniami depresyjnymi,
z zaburzeniami głosu i mowy,
z zaburzeniami nerwicowymi,
z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego,
z zespołem Downa.

 z chorobami neurologicznymi ( z
wyłączeniem osób poruszających się

03 lipca
2013 r.

03 lipca
2016 r.

Wypoczynkowo
Rehabilitacyjny
"BRYZA"

78-131
Dźwirzyno

Fax.(94)
3585588
bryza@cdsa.c
om.pl

na wózkach inwalidzkich)
 chorobą psychiczną
 z cukrzycą
 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe)
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu oddechowego
 z padaczką
 z upośledzeniem z umysłowym
Z dniem 28 maja 2014 r. dokonuje się
zmiany we wpisie do rejestru tj: z
dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich wpisuje się 16 miejsc
noclegowych
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Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „MIRA –
MAR”
Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
ul. Leśników 1
72-351 Pogorzelica

OD/32/0056/13

ul. Leśników 1
72-351
Pogorzelica

Tel. (91)
3863646
Tel. (91)
3863565
Fax.(91)
3863646
mira@ta.pl

 usprawniająco
rekreacyjny

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 ze
schorzeniami
reumatycznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),

3 lipca
2013 r.

3 lipca
2016 r.

 z cukrzycą,
 z
chorobami
neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z zespołem Downa,
 z autyzmem,
 z zaburzeniami głosu i mowy
(z wyłączeniem osób z dysfunkcją
narządu słuchu),
 ze schorzeniami laryngologicznymi,
 z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z mózgowym porażeniem dziecięcym
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
 ze schorzeniami onkologicznymi.
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Centrum
Rehabilitacji
Rolników
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego NIWA

OD/32/0057/13

ul. C. K.
Norwida 3
78-100
Kołobrzeg

Tel. (94)
3552000
Tel.(94)
3552010
Fax.(94)
3552011
crrkolobrzeg
@krus.gov.pl

 usprawniająco
rekreacyjny
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Ośrodek
Wypoczynkowy
„DUET”

OD/32/0058/13

ul. Wydmowa 6
76-156 Dąbki

Tel.(94)
3148123
Tel.(94)
3148164
(94) 3148164

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjno-sportowy i
sportowy (tenis, piłka
nożna, tenis stołowy),

–

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (12 miejsc
noclegowych),
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 z niedoczynnością tarczycy,







z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi,

12
sierpnia
2013 r.

12
sierpnia
2016 r.

3 sierpnia
2013 r.

3 sierpnia
2016 r.

dabki@duet.c
om.pl

 szkoleniowy
(nauka
języka obcego),
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia
(plastyczne,
ekologiczne).






ze schorzeniami układu oddechowego,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z celiakią,
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Dom Pomocy
Społecznej w
Bornem Sulinowie

OD/32/0059/13

ul. Szpitalna 5
78-449 Borne
Sulinowo

Tel.(94)
3733880
(94) 3733880
dps@dpsborne
.eu

 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rozwijający
zainteresowania
i
uzdolnienia
(muzyczne, plastyczne,
kulinarne).






z upośledzeniem umysłowym,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami układu moczowo –
płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami neurologicznymi.

19 lipca
2013 roku.

19 lipca
2016 r.
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Szpital
Uzdrowiskowy
„MUSZELKA”

OD/32/0060/13

ul. J.
Słowackiego 68
78-100
Kołobrzeg

 usprawniająco
rekreacyjny.





ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
ze schorzeniami układu oddechowego,

24 lipca
2013 r.

24 lipca
2016 r.
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Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„WIKI”

OD/32/0061/13

ul. Rolna 27 a
78-100
Ustronie
Morskie

 usprawniająco –
rekreacyjny







z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z cukrzycą,

20
sierpnia
2013 r.

20
sierpnia
2016 r.
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Przedsiębiorstwo
TurystycznoHandlowe „Skrzat”

OD/32/0062/13

ul. Warnowska
12-14
72-514 Wisełka

Tel.(94)
3548910
Tel.(94)
3548805
Fax.(94)
3522516
biuro@uzdro
wisko.kolobrz
eg.pl
Tel.(94)
3515543
Tel.50105851
1
Fax.(94)
3515543
wiki@orwwik
i.com
Tel.(91)
3265375
Tel.51207938

 usprawniająco –
rekreacyjny

 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,

–

04
sierpnia
2013 r.

04
sierpnia
2016 r.

5
Fax.(91)
3265009
bielikwiselka@wp.p
l

Marzenna
Kubikowska
Ośrodek WczasowoRehabilitacyjny
„Bielik”
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OŚRODEK
REHABILITACYJ
NOWYPOCZYNKOW
Y „NATALIA” s. c.

OD/32/0063/13

ul.
Trzebiatowska
3A
72-350
Niechorze

Tel.
913863430
Tel.51025381
4
Fax.3863430
e-mail:
orwnatalia@w
p.pl






 usprawniająco
–
rekreacyjny,
 rekreacyjno sportowy i
sportowy
(tenis,
turystyka piesza, piłka
siatkowa,
siatkówka
plażowa, szachy, rajdy
rowerowe, badminton,
bieg
sztafetowy,
fitness,
marsze,
marszobiegi),
 szkoleniowy
(aktywizacja społeczno
– zawodowa, ekologia,
komputery,
kurs
pierwszej
pomocy,
kurs relaksacji, kurs
bukieciarstwa, języka
migowego, kosmetyki,
nauki
dietetycznego
odżywiania,
nauki
obsługi
Internetu,
nauki obsługi sprzętu
biurowego, kurs BHP),
 psychoterapeutyczny,
 rozwijający
zainteresowania
i uzdolnienia (taniec,
poezja i recytatorstwo,
fotografia, malarstwo,
rękodzielnictwo,

ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą.

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (4 miejsca
noclegowe),
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich (4 miejsca noclegowe
łącznie z powyższą grupą osób),
 z chorobami neurologicznymi,
 ze schorzeniami reumatycznymi,
 z dysfunkcja narządu słuchu (36
miejsc noclegowych),
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami układu moczowopłciowego,
 kobiety po mastektomii,
 z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
 z hemofilią,
 z alergią,
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 z wadami genetycznymi,
 z wadami postawy,

15
sierpnia
2013 r.

15
sierpnia
2016 r.
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Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
„Flisak”

OD/32/0064/13

ul. Nadmorska
35
76-034
Sarbinowo

Tel. 94
3515534
Tel. 2.
3515956
Fax. 3514388
e-mail:
info@orwflisak.pl

muzyka, plastyka),
 nauki
niezależnego
funkcjonowania
z
niepełnosprawnością.




























usprawniająco
–
rekreacyjny,
rekreacyjnosportowy i sportowy
(tenis stołowy),
nauki niezależnego
funkcjonowania
z
niepełnosprawnością

z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z zaburzeniami głosu i mowy,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami metabolicznymi,
z cukrzycą,
z autyzmem,
z zespołem Downa,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z celiakią,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
 z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego,
 z chorobami układu krwiotwórczego.












z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z choroba psychiczną,
z padaczką,
z schorzeniami układu krążenia,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowopłciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami reumatycznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
kobiety po mastektomii,
z cukrzycą,
z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
ze schorzeniami endokrynologicznymi,
z niedoczynnością tarczycy,
osoby po laryngektomii,

30
września
2013 r.

30
września
2016 r.

 z chorobami przemiany materii,
 ze schorzeniami dermatologicznymi,
 z
zaburzeniami
rozwoju
psychoruchowego,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 z zaburzeniami głosu i mowy,
 z wadami postawy,
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 ze
schorzeniami
układu
immunologicznego,
 z zespołem Downa,
 z choroba Parkinsona,
 z otyłością,
 z alergią,
 z celiakią,
 z autyzmem,
Rozszerzono o:
 z



65

Ośrodek KolonijnoWczasowy
„Urszula”

OD/32/0065/13

ul. Słowiańska
14
75-156
Darłówko

Tel.94
3142331




usprawniająco
rekreacyjny,
rozwijający
zainteresowania
uzdolnienia
(plastyczne,
muzyczne)

–

i













dysfunkcja narządu ruchu z
wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
z
dysfunkcja
narządu
ruchu
poruszających się na wózkach
inwalidzkich
(28
miejsc
noclegowych łącznie z powyższą
grupa osób),
z dysfunkcja narządu słuchu,
z mózgowym porażeniem dziecięcym,
ze stwardnieniem rozsianym.
z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami neurologicznymi,
kobiety po mastektomii,
ze schorzeniami układu oddechowego,

3 września
2013 r.

3 września
2016 r.
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Gliwicka Agencja
Turystyczna Spółka
Akcyjna
Centrum Rekreacji
„Metamorfoza”

OD/32/0066/13

ul. Szkolna 3
72-415
Międzywodzie

Tel.91
3813812
Tel.91
3813990

67

Zrzeszenie
Związków
Zawodowych
Energetyków
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„Energetyk”
ul. Żeromskiego 4
72-600 Świnoujście

OD/32/0067/13

ul.
Żeromskiego 4
72-600
Świnoujście

Tel.91
3224042
Tel.3212483
Fax.3223700
e-mail:
energetyk@sw
n.vectranet.pl
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Usługi TurystycznoWypoczynkowe
Halina Mielniczuk
Ośrodek

OD/32/0068/13

ul. Nadmorska
5
76-034
Sarbinowo

Tel. 94
3165593
Fax. 94
3165835

z zaburzeniami głosu i mowy,
z alergią,
ze schorzeniami reumatycznymi,
z chorobami układu moczowopłciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z cukrzycą,
ze schorzeniami kręgosłupa.
z upośledzeniem umysłowym,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z cukrzycą,
z celiakią,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami neurologicznymi
(z
wyłączeniem
osób
niepełnosprawnych ruchowo),

12
września
2013 r.

12
września
2016 r.

 usprawniająco –
rekreacyjny

 ze schorzeniami układu krążenia,
 z chorobami dermatologicznymi,
 z
chorobami
neurologicznymi
(z
wyłączeniem
osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 z chorobami układu krwiotwórczego,
 z cukrzycą,
 ze
schorzeniami
reumatycznymi
(z
wyłączeniem
osób
niepełnosprawnych ruchowo),
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z niedoczynnością tarczycy,

13
września
2013 r.

13
września
2016 r.

 usprawniająco –
rekreacyjny






28
listopada
2013 r.

28
listopada
2016 r.



usprawniająco
rekreacyjny

–









z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego,

e-mail.
agado@agado.
sarbinowo.co
m

Wypoczynkowy
„AGADO”

 kobiety po mastektomii,
 z
dysfunkcją
narządu
ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (8 miejsc
noclegowych),
 z padaczką,
 ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 ze schorzeniami metabolicznymi,
 z chorobami układu pokarmowego,
 z chorobami układu moczowopłciowego,
 ze schorzeniami onkologicznymi,
 z chorobami neurologicznymi.
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Sanatorium
„WODNIK”
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

OD/32/0069/13

ul.
Sienkiewicza 9
72-600
Świnoujście

Tel.
91
3212796
Fax.
913212796
e-mail.
wodnik@uzna
m.net.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny

 z
dysfunkcją
narządu
ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (9 miejsc
noclegowych),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami endokrynologicznymi,
 ze schorzeniami reumatycznymi,
 z
chorobami
neurologicznymi
(z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich),
 z cukrzycą,
 kobiety po mastektomii,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z niedoczynnością tarczycy,

1 grudnia
2013 r.

1 grudnia
2016 r.
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OŚRODEK
SANATORYJNOWYPOCZYNKOW
Y
„POSEJDON” Sp. z

OD/32/0070/13

ul. Spacerowa
38
78-100
Kołobrzeg

Tel.
94 3553752
94 3553750
Fax.: 3547052
e-mail.

 usprawniająco –
rekreacyjny

 z dysfunkcją narządu ruchu, z
wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich (20 miejsc
noclegowych),
 z chorobami neurologicznymi (z

18
listopada
2013 r.

18
listopada
2016 r.

marketing@po
sejdon.new.pl

o. o.



wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich),
z upośledzeniem umysłowym,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z niedoczynnością tarczycy,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,









z upośledzeniem umysłowym,
z chorobą psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
z chorobami układu pokarmowego,
ze schorzeniami układu oddechowego,
z cukrzycą,
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SANATORIUM
SAN sp. z o. o.

OD/32/0071/13

ul.
Kasprowic
za 17
78-100
Kołobrzeg

Tel. 94
3530550
Fax:94
3526449
e-mail:
sekretariat@sa
n.pl

 usprawniająco –
rekreacyjny

29
listopada
2013 r.

29
listopada
2016 r.

