
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1377/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2011 roku 
 

 
 
 
zmieniająca uchwałę 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 
 
W uchwale Nr 1127/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września         
2011 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, opinia dotycząca 
wniosku, stanowiąca załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 
uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej        
w Poznaniu 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

   Uzasadnienie 
do uchwały Nr 1377/2011 

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. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 1127/2011 z dnia 30 września 2011 roku      

zaopiniował pozytywnie wniosek p. Stanisława Daszczyka, właściciela GRUPY DASKOPOL    

z Oleśnicy o wpisanie do rejestru ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy 

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego           

„Nad Zalewem” w Kobylej Górze, powiat ostrzeszowski. 

 

Właściciel ośrodka, zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie wpisu do rejestru               

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

w zakresie przyjmowania grup turnusowych osób z zaburzeniami ogólnego stanu zdrowia           

i ze schorzeniami neurologicznymi. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie                                   

na podstawie ustaleń z wizytacji dokonanej w dniu 8 września 2011 r., z tym obecnie 

zastrzeżeniem, że wymienione schorzenia osób nie są związane jednocześnie z ich 

niepełnosprawnością ruchową, wymienioną w § 2 ust. 2 pkt. 1-2 ww. rozporządzenia.                               

Z tego powodu niezbędne jest dokonanie zmiany wcześniej zatwierdzonej pozytywnej opinii                          

w przedmiotowej sprawie. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 
 



Załącznik do Uchwały Nr 1377/2011 
Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego 
z dnia 8 grudnia 2011 roku 

                        
 
 

OPINIA 
 

Podstawa prawna:  rozporządzenie M P i P S z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie  turnusów    
rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ) 

 
GRUPA DASKOPOL   
Adres: ul. Sinapiusa 12, 56-400 Oleśnica. 
 
Pan Stanisław Daszczyk właściciel GRUPY DASKOPOL zwrócił się z wnioskiem o wpis            
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 
niepełnosprawnych,  korzystających  z  dofinansowania  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji   
Osób  Niepełnosprawnych dla Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Nad Zalewem”           
w Kobylej Górze ul. Tetmajera 4, 63-507 Kobyla Góra, Powiat Ostrzeszowski  
 
 
Rodzaj ośrodka: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Nad Zalewem”   
 
Okres świadczenia usług: całoroczny. 
 
Rodzaje turnusów, które mogą być organizowane: usprawniająco -rekreacyjny 
 
Grupy osób niepełnosprawnych według dysfunkcji lub schorzenia, które Ośrodek zamierza 
przyjmować to : 
 
-z upośledzeniem umysłowym, 
-z chorobą psychiczną, 
-z padaczką, 
-z ze schorzeniami układu krążenia, 
-z innymi niż wymienione dysfunkcjami lub schorzeniami tj. zaburzeniami ogólnego stanu 

zdrowia, i schorzeniami neurologicznymi, z zaburzeniami układu pokarmowego, 
moczowego, metabolizmu, alergologicznymi, dermatologicznymi, zdrowia, układu 
oddechowego 

 
 
 Dnia 8 września 2011 r. przedstawicielki samorządu województwa i urzędu wojewódzkiego 
dokonały wizytacji Ośrodka w osobach: 
 

Maria Kryszewska - główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Poznaniu, 
Magdalena Markiewicz- inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej 
Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu 

 
W trakcie wizytacji prezentowała Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Nad Zalewem”- 
kierownik Ośrodka pani Danuta Lech. 
 



Ośrodek znajduje się w miejscowości Kobyla Góra i położony jest nad zalewem (18 ha)        
w paśmie Wzgórz Trzebicko –Ostrzeszowskich w otoczeniu lasów iglastych. 
  
Obiekt Ośrodka stanowi odrębny budynek z częścią hotelową i baza rehabilitacyjno –
wypoczynkową, przy którym znajduje się przystań wodna (rowery, kajaki, łodzie) i ogródek 
położny na wodzie oraz  miejsce do organizowania pikników (grill, ognisko). 
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych takich 
jak sala sportowa, korty tenisowe, boiska (z właścicielami, których Ośrodek posiada zawartą 
umowę na korzystanie z ww. kompleksu). 
 Teren Ośrodka jest ogrodzony, dojście do Ośrodka utwardzone, miejsca parkingowe przed 
wejściem do budynku, oznakowane, dojazd do Ośrodka przy trasie Wrocław – Warszawa       
o nawierzchni utwardzonej. 
 
Baza noclegowa i żywieniowa Ośrodka umożliwia realizację turnusów dla co najmniej 20 
osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów                
i kadry.  

 
W budynku dwu kondygnacyjnym znajduje się 30 miejsc noclegowych w 15 pokojach                    
2- osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje z łazienkami czyste, wyposażone                   
w łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, lustro, lampki, RTV.   
            
 Programy turnusów oraz aktywne formy rehabilitacji w tym prowadzenia zajęć mających     
na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i realizacji zajęć 
kulturalno-oświatowych oraz zajęć rekreacyjno – wypoczynkowych w  Ośrodku, mogą być   
prowadzone w sali rehabilitacji ruchowej o pow. 36 m 2 oraz gabinecie masażu i fizykoterapii 
o pow. 20 m 2 i w salach ogólnego przeznaczenia (w tym w stołówce, kawiarni, sali                 
do prelekcji itp. o pow. 45 m 2  i 59 m 2)  i na  hollu  z salą bilardową, oraz w saunie. 
 
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w drabinki, materace, rotory, natomiast w gabinecie do 
masażu znajduje się sprzęt posiadający aktualne atesty, taki jak: aparat do masażu 
elektroterapii, podciśnieniowego, lampa Bioptron, laser terapeutyczny). 
 
 Sale ogólnego przeznaczenia wyposażone są w stoły, krzesła, odtwarzacze do muzyki, 
nagłośnienie, ekran flipchart, DVD projektor multimedialny, rzutnik pisma, TV.  
 
W Ośrodku znajduje się gabinet lekarski wyposażony w leżankę lekarską, wagę, aparat        
do mierzenia ciśnienia, podstawowy zestaw do udzielenia pierwszej pomocy, umywalkę          
z bieżącą wodą. Sprzęt posiada aktualne atesty.  
Wyżywienie w ramach własnej kuchni z możliwością zapewnienia diety cukrzycowej, 
niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej na parterze budynku w sali 
restauracyjnej.  
 
Stwierdza się zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.  
 
Obiekty, pomieszczenia i teren Ośrodka dostępny dla grup osób niepełnosprawnych, 
wskazanych we wniosku.  
Standard części wypoczynkowej, mieszkalnej Ośrodka ocenia się jako dobry, bazy 
rehabilitacyjnej jako dostateczny. 
 
Warunki sanitarnohigieniczne dla pobytu w pensjonacie osób z wskazaną we wniosku 
niepełnosprawnością uznaje się za dobre. 
 



Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Nad Zalewem” spełnia warunki określone                 
w  § 15 ust. 1 pkt  2-3 i  4e. 
 
Stwierdza się, że Ośrodek spełnia warunki pobytu odpowiednie dla osób niepełnosprawnych 
wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 5,6,7,8,9 w. w. rozporządzenia, tj. ze schorzeniami:  
upośledzeniem umysłowym,  chorobą psychiczną,  padaczką,  schorzeniami układu krążenia, 
innymi niż wymienione dysfunkcjami lub schorzeniami tj. zaburzeniami ogólnego stanu 
zdrowia i schorzeniami neurologicznymi  z zastrzeżeniem że wymienione schorzenia nie są 
związane jednocześnie z niepełnosprawnością ruchową wymienioną § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2         
ww. rozporządzenia, zaburzeniami układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, 
metabolizmu, alergologicznymi, dermatologicznymi. 
 
 
Stwierdza się, że Ośrodek posiada bazę noclegową i żywieniową oraz zaplecze do realizacji 
programów turnusów i do zajęć kulturalno - oświatowych oraz rekreacyjno-
wypoczynkowych, przystosowaną dla osób z rodzajami niepełnosprawności wykazanymi we 
wniosku, umożliwiającą realizację turnusów wskazanych we wniosku, w tym prowadzenia 
różnych form aktywnej rehabilitacji i zajęć wypoczynkowych oraz prowadzenia zajęć 
mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów.  
 
W związku z powyższym wniosek GRUPY DASKOPOL właściciela Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego opiniuje się pozytywnie o wpis do rejestru ośrodków,       
w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla następujących grup osób 
niepełnosprawnych: ze schorzeniami: z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną,  
padaczką, schorzeniami układu krążenia, innymi niż wymienione dysfunkcjami lub 
schorzeniami tj. zaburzeniami ogólnego stanu zdrowia i schorzeniami neurologicznymi  
z zastrzeżeniem że wymienione schorzenia nie są związane jednocześnie                             
z niepełnosprawnością ruchową wymienioną § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. rozporządzenia, 
zaburzeniami układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, metabolizmu, 
alergologicznymi, dermatologicznymi. 
 
 
 
 
 
Podpis  osoby  sporządzającej opinię  
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