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WOJEWODA POMORSKI
Gdadsk, dnia 09 kwietnia 20'J.8 r.
PS-tX.9521.12.2018.r M

Zawiadomienie
o wpisie do rejestru organizator6w turnus6w rehabilitacyjnych

nr ORlZzlLolLs
Na podstawie art. 10 d

ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia !997 r. o rehabilitacji zawodowej
spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepefnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2OLB r., poz.5tt),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 kwietnia 2018 r. informujq, 2e

i

N ie

pu bl iczny Zaklad Opie ki Zd

rowotnej

Sa

natoriu m Uzd rowiskowe

Kamienny Potok Mariusz Lauda
ul. Zamkowa G6ra 25,8L-7t3 Sopot

z

dniem 22 czerwca 2018 r. uzyskuje wpis do rejestru organizator6w turnus6w
rehabilitacyjnych, w kt6rych uczestniczq osoby niepetnosprawne korzystajqce
z dofinansowania ze Srodk6w Paf stwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych, i jest uprawniony do organizowania nastqpujqcych turnus6w
reh abilitacyjnych:

usprawniajqco-rekreacyjnych,

-

z

d

I

a gru py os6 b

n ie

peinosp rawnych

:

dysfunkcjq narzqdu ruchu, z wylqczeniem os6b poruszajqcych siq

na w6zkach inwalidzkich,

-

z upoSledzeniem umyslowym,
z chorobq psychicznq,
z padaczkq,
z cukrzycq,
z otyloSciq,

zespolem Downa,
z m6zgowym poraieniem dzieciqcym,
kobiety po mastektomii,
z wadami postawy,
ze skoliozq,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
z
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ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami ukladu krqienia,

ze schorzeniami ukiadu oddechowego,
ze schorzeniami krqgoslupa,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami reumatycznymi,
z

chorobami ukladu moczowo-plciowego,

z chorobami ukladu pokarmowego,

Niniejszy wpis zachowuje waznosc do dnia2} czerwca 2021r.

Pouczenie:

Organizator turnus6w niezwlocznie powiodomia wojewodq o ka2dej zmia nie waru
nk6w
stanowiqcych podstowq do uzyskanio wpisu do rejestru orgonizatordw turnus6w
rehabilitocyjnych

z up. Wojewody pomorskiego

Kry.:;.7,

Z-CA DYI:

Vfdaalu Poiir

OTRZYMUJA:

U)

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Kamienny potok
Mariusz

Lauda, ul. Zamkowa G6ra 25, g1-713 Sopot

2.

a/a.
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