
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1376/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2011 roku 
 

 
 
 
w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 

odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa             
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Pracy          
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych           
(Dz. U. Nr 230, poz. 1694), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Opiniuje się pozytywnie wniosek przedsiębiorców Katarzyny Klaczyńskiej, Roberta 
Kwiatkowskiego i Jolanty Pietruszka, działających jako spółka cywilna K. Klaczyńska                             
i wspólnicy z siedzibą w Złotowie, wspówłaścicieli HIPOMEDICAL 2 Ośrodka Rehabilitacji 
Dzieci „ZABAJKA 2” w Złotowie, powiat złotowski, o wpisanie do rejestru ośrodków,                     
w których mogą być prowadzone turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.  
 

§ 2 
 

Opinia dotycząca wniosku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej         
w Poznaniu. 

 
 § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

   Uzasadnienie 
do uchwały Nr 1376/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 8 grudnia 2011 roku              

 
 
 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz                             

§ 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wojewoda rozpatruje wnioski o wpis do 

rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. Warunkiem wpisu do rejestru ośrodków jest pozytywna opinia o tym 

ośrodku wydana przez samorząd województwa. 

 

Na podstawie stosownych upoważnień, dokonano wizytacji HIPOMEDICAL 2 Ośrodka 

Rehabilitacji Dzieci „ZABAJKA 2” należącego do s. c. K. Klaczyńska i wspólnicy z siedzibą              

w Złotowie, w imieniu których p. Katarzyna Klaczyńska wystąpiła z wnioskiem do wojewody   

o wpis do rejestru. 

Dnia 24 listopada 2011 roku przeprowadzono wizję lokalną w Ośrodku i oceniono jego stan 

zgodnie z § 14 ust. 2 cyt. rozporządzenia, w szczególności pod względem standardu,             

warunków sanitarno-higienicznych, przystosowania warunków odpowiednich do rodzaju 

niepełnosprawności, a także możliwości realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych 

form aktywnej rehabilitacji i zajęć usprawniających.  

Pozytywna opinia dotycząca wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr 1376/2011          
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 8 grudnia 2011 roku 

                        
OPINIA 

 
Podstawa prawna : rozporządzenie M P i P S z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów  

rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ) 
 
HIPOMEDICAL 2 O środek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” s. c. K. Klaczyńska            
i wspólnicy  
Adres: ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów, powiat złotowski 
 
Katarzyna Klaczyńska w imieniu wspólników s. c. K. Klaczyńska i wspólnicy  
współwłaścicieli HIPOMEDICAL 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2”, zwróciła  się  
z  wnioskiem  o  wpis  do  rejestru  ośrodków,  w których   mogą  odbywać  się  turnusy  
rehabilitacyjne dla  osób  niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania  Państwowego  
Funduszu   Rehabilitacji   Osób  Niepełnosprawnych. 
 
Ostatni numer wpisu do rejestru ośrodków ważny: OD/30/0003 
Rodzaj ośrodka: ośrodek rehabilitacyjno - wypoczynkowy 
 
Okres świadczenia usług całoroczny. 
 
Rodzaje turnusów które mogą być organizowane w Ośrodku: 
- usprawniająco – rekreacyjny. 
 
Grupy osób niepełnosprawnych, które Ośrodek zamierza przyjmować to:  
 
-   osoby z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się                          
    na wózkach inwalidzkich,                     
-   z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,   
-   z upośledzeniem umysłowym,  
-   z padaczką,  
- z innymi chorobami: z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami 

kręgosłupa, ze skoliozą, z padaczką, ze stwardnieniem rozsianym, z mózgowym porażeniem 
dziecięcym, z wadami genetycznymi, inne choroby genetyczne, z wadami postawy,              
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, stany poudarowe, ze stanami powypadkowymi, 
w stanach pourazowych 

 
Dnia 24 listopada 2011 roku przedstawicielka Samorządu Województwa Wielkopolskiego    
Maria Kryszewska  - główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej w  Regionalnym  Ośrodku 
Polityki Społecznej w Poznaniu, dokonała wizytacji HIPOMEDICAL 2 Ośrodka   
Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” w Złotowie. 
W trakcie wizytacji Ośrodek prezentowała pani Katarzyna Klaczyńska dyrektor 
HIPOMEDICAL 2 Ośrodka Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” w Złotowie. 
 

Ośrodek „ Zabajka 2” znajduje się w mieście Złotów w województwie wielkopolskim. 
Obiekt położony jest na półwyspie, z dwóch stron otoczony jeziorem Zalewskim w odległości  
800 m od centrum miasta.  Dojazd do miasta Złotów zapewniają linie PKP i PKS oraz Beata 
Bus Stacja PKP i PKS znajduje się w odległości 1.5 km od Ośrodka który dysponuje również 
samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych i w razie potrzeby pacjenci odbierani są       
z dworca. 



Dostęp do budynku bez barier architektonicznych, nawierzchnia utwardzona wokół 
budynku i na drodze dojazdowej, oznakowane miejsce postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, podjazd przy wejściu do budynku. W pobliżu ośrodka w odległości        
200 m jest boisko, korty tenisowe 800 m, basen kryty i odkryty 1000 m.  

Ponadto na terenie ośrodka funkcjonuje mini Zoo, stajenka, wiata grilowa, boisko do 
piłki siatkowej, przystań wodna ze sprzętem wodnym, parking, ścieżki spacerowe                    
o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej. 
 

Baza noclegowa i żywieniowa Ośrodka umożliwia realizację turnusów dla co najmniej 
20 osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych 
opiekunów i kadry. Łącznie ośrodek dysponuje 47 miejscami noclegowymi. 
Baza noclegowa zlokalizowana jest w budynku dwu kondygnacyjnym w którym znajdują się 
47 miejsc noclegowych na które składają się 1 pokój 1 osobowy, 23 pokoje 2 osobowe. 
Wszystkie pokoje posiadają węzeł sanitarny.  
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane jest pięć pokoi                      
2 osobowych z węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich w których może zamieszkać swobodnie 5 osób niepełnosprawnych 
poruszających się  na wózkach  wraz z opiekunem. 
Wyposażenie pokoi w łóżka lub tapczany lub łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, lampki, 
radia, telewizory, telefon, stolik, krzesła, sztućce, talerze, kubki.  
Pomieszczenia sanitarne w pokojach wyposażone w prysznice lub wanny, siedziska pod 
prysznic, uchwyty, umywalki, lustra, miski, artykuły do utrzymania czystości. 

Ciągi komunikacyjne wewnętrzne na kondygnacjach przestrzenne, umożliwiające 
swobodny przejazd wózkami inwalidzkimi, budynek posiada windę dla osób 
niepełnosprawnych 

W budynku na parterze zlokalizowane są pomieszczenia wielofunkcyjne spełniające 
rolę świetlicy, kawiarni, sali telewizyjnej, poczekalni o powierzchni 48 m², ponadto trzy salki 
do terapii zajęciowej o łącznej powierchni 55 m² wyposażone stosownie do prowadzonych 
zajęć w sprzęty RTV, stoły, krzesła, kanapy. 

W Ośrodku znajduje się stołówka w której można zjeść posiłki dostarczane przez 
firmę cateringową, istnieje możliwość zamówienia jedzenia dietetycznego w zakresie diety 
cukrzycowej, niskokalorycznej, bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej. 

Ośrodek dysponuje szerokim zapleczem rehabilitacyjnym na który składają się: 
gabinet kinezoterapii i sala rehabilitacji ruchowej o łącznej pow. 80m², gabinet fizykoterapii, 
gabinet hydroterapii, gabinet logopedyczny, gabinet masażu, gabinet orientacji przestrzennej, 
gabinet terapii zajęciowej, hala hipoterapii, pracownia plastyczna, sala biesiadna, sala 
ćwiczeń, sala do muzykoterapii, gabinet terapii ręki z elementami PETRO, gabinet terapii 
cranio -sacralnej, basenik –niecka do ćwiczeń w wodzie. Wszystkie pomieszczenia 
oznakowane i opisane. 

Wymienione gabinety i pomieszczenia do aktywnych form rehabilitacji i wypoczynku 
wyposażone są w stosowne urządzenia i sprzęty z przeznaczeniem do rehablitacji 
indywidualnej i zbiorowej takie jak: Rotor, Giger mo, stoły rehabilitacyjne, Viofor, PS, 
Bioptron, Ugul, materace, piłki, wałki, krzesła rehabilitacyjne, bieżnia, pionizatory, atlas 
równoważnie, rowerki treningowe. Urządzenia posiadały aktualne wpisy dopuszczające do 
ich bezpiecznego stosowania. 

 
Dane z wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Ośrodek spełnia warunki określone 

w § 15 ust. 1 pkt. 2-4 bowiem: wniosek został złożony przez prowadzącego Ośrodek, baza 
noclegowa i żywieniowa umożliwia realizację turnusów dla co najmniej 20–osobowej 
zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i kadry, zaplecze do 
realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć 
mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć 
wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych oraz 



innych zajęć wynikających z programu zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych, 
zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, gabinet lekarski wyposażony w umywalkę z bieżącą 
wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy 
zestaw do udzielenia pierwszej pomocy. 

Warunki sanitarnohigieniczne w Ośrodku uznaje się za dobre. Na terenie Ośrodka       
i we wszystkich pomieszczeniach czysto. 

Obiekty, pomieszczenia i teren Ośrodka są dostępne dla grup osób 
niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne 
użytkowanie przez te osoby i spełniają warunki dostępności określone w § 15 ust. 1 pkt. 4 a, 
b, e, z zastrzeżeniem, że jednorazowo na turnusie może przebywać 5 osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż ośrodek dysponuje tylko pięcioma 
pokojami z pełnym węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Standard HIPOMEDICAL 2 Ośrodka Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” w Złotowie 
ocenia się jako dobry. 

Warunki sanitarnohigieniczne w Ośrodku ocenia się za dobre.  
Ocenia się, że w Ośrodku są dogodne warunki pobytu, odpowiednie do rodzajów 

wykazanych we wniosku niepełnosprawności. 
Stwierdza się, że Ośrodek posiada bazę noclegową i żywieniową oraz zaplecze               

do realizacji programów  turnusów i  do prowadzenia  zajęć kulturalno - oświatowych oraz 
rekreacyjno-wypoczynkowych, przystosowaną dla osób z rodzajami niepełnosprawności 
wykazanymi we wniosku. 

Ocenia się, że zaplecze i jego wyposażenie do prowadzenia różnych form aktywnej 
rehabilitacji, umożliwia realizację turnusów usprawniająco - rekreacyjnych. 

 Zaplecze jak i wyposażenie Ośrodka umożliwia prowadzenie zajęć mających na celu 
poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych.  

Ośrodek posiada zaplecze do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych 
wymienionych we wniosku. 

Stwierdza się, że Ośrodek spełnia warunki określone w § 15 ust. 1 pkt 2-4                  
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.                   
(Dz. U. Nr 230, poz. 1694), w związku z powyższym wniosek HIPOMEDICAL 2 Ośrodek 
Rehabilitacji Dzieci „ZABAJKA 2” s. c. K. Klaczy ńska i wspólnicy, opiniuje się 
pozytywnie o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą obywać się turnusy 
rehabilitacyjne dla następujących grup osób niepełnosprawnych: osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,                     
z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich ( pięć miejsc 
na jednym turnusie), z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, z innymi chorobami:               
z autyzmem, z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami kr ęgosłupa, ze skoliozą,             
z padaczką, ze stwardnieniem rozsianym, z mózgowym porażeniem dziecięcym,                         
z wadami genetycznymi, inne choroby genetyczne, z wadami postawy, z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego, stany poudarowe, ze stanami powypadkowymi, w stanach 
pourazowych. 
 
 
 
Podpisy osób wizytujących 
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