
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1871/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2016 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 2016 r. poz. 486) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej             
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694, 
z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
Opiniuje się pozytywnie wniosek Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” 
D. Tarnowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Stawnicy, gmina Złotów, 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. 
 

 

   
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1871/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 roku              

 

w sprawie: zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków,                                       

w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób 

niepełnosprawnych. 

 
 

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 w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) 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. 

Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” D. Tarnowski i Wspólnicy, Spółka 

Jawna w Stawnicy, wystąpiła  z wnioskiem do wojewody o wpis do rejestru ośrodków,         

w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.  

 

Na podstawie stosownych upoważnień, dokonano w dniu 5 kwietnia 2016 roku wizytacji 

wymienionego wyżej Ośrodka. 

 

W wyniku przeprowadzonej wizytacji i przedstawionych dokumentów ocenia się stan 

Ośrodka jako zgodny 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 przez Zarząd Województwa jest zasadne. 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

  



                       

      Załącznik do Uchwały Nr 1871/2016 

        Zarządu Województwa Wielkopolskiego

                  z dnia 14 kwietnia 2016 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 z późn. zmianami) 

 

 

Pani Zuzanna Pabińska wspólnik spółki jawnej i jednocześnie dyrektor ds. administracji 

HIPOMEDICAL Centrum  Hipnoterapii  i Rehabilitacji „Zabajka ” D.  Tarnowski                       

i  Wspólnicy  Sp. J., zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod                   

nr 0000207021 z siedzibą w Stawnicy, 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. 

 

Adres ośrodka:  HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka”  

                          D. Tarnowski i Wspólnicy Sp. J. 

                          Stawnica 33, 77-400, gmina Złotów,  powiat złotowski 

 

Ostatni numer wpisu do rejestru ośrodków ważny do dnia 26 czerwca 2016 r. 

 

Dane z wniosku. 

Rodzaj  ośrodka: ośrodek  rehabilitacyjno – wypoczynkowy. 

Okres  świadczenia  usług:  całoroczny. 

Rodzaje  turnusów  które   mogą   być  organizowane  w  Ośrodku:  

usprawniająco-  rekreacyjne. 

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 chorobą psychiczną, 

-   z padaczką,  

-   ze schorzeniami układu krążenia, 

-   z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami (mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami 

neurologicznymi, chorobami genetycznymi tj. Zespołem Downa, chromosopatią, z autyzmem 

dziecięcym, ze schorzeniami kręgosłupa, ze skoliozą, z stwardnieniem rozsianym, z wadami 

postawy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.) 

 

 

Dnia  05  kwietnia  2016  r.  w celu sprawdzenia danych o ośrodku, przedstawionych przez 

Wnioskodawcę we wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 

turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania 

PFRON i sprawdzeniu spełnienia warunków §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w  sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1694, z późn. zm.), odbyła się wizytacja ośrodka  HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii 



i Rehabilitacji „Zabajka” D. Tarnowski i Wspólnicy Sp. J., przez przedstawicieli 

Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w   Poznaniu w osobach: 

- Jędrzej Wański- kierownik Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 

- Małgorzata Machnicka  - specjalista  

 

        W   trakcie   wizytacji  ośrodek  prezentował  pan  Adam  Kołakowski  dyrektor  ds.   

rehabilitacji HIPOMEDICAL  Centrum  Hipoterapii    i  Rehabilitacji  „Zabajka”, będący  

jednocześnie   wspólnikiem HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka”  

D. Tarnowski i Wspólnicy Sp. J., z prawem reprezentacji spółki. 

 

Dane o Ośrodku i jego otoczeniu 

Centrum   Hipoterapii   i   Rehabilitacji  „Zabajka”  położony   jest   we  wsi   Stawnica               

w odległości 4 km od Złotowa (woj. Wielkopolskie). Obiekt znajduje się nad Jeziorem 

Piaskowym, w otoczeniu lasów i pól.  

Teren Ośrodka jest ogrodzony. Dojazd do ośrodka o nawierzchni utwardzonej, bezpośrednio 

przy którym jest przystanek  PKS do miasta Złotów. Możliwy jest również dojazd PKP do 

miasta Złotów czy Piły, skąd osoby uczestniczące w turnusie mogą być przewiezione do 

ośrodka samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

 

HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy posiada 

bazę noclegową zlokalizowaną w dwóch budynkach (jeden nowy oddany do użytku                  

w 2012 r.), połączonych łącznikiem, umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej              

20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów.  

W  ośrodku  znajdują  się   87  miejsca  noclegowe  w  tym:  22  pokoje 2-osobowe, 9 pokoi  

3-osobowych, 4 pokoje 4-osobowe.  

W ogólnej liczbie miejsc dostępnych jest 20 miejsc noclegowych przystosowanych dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowanych w 14 pokojach 2-osobowych i 

3-osobowych.  

Wszystkie pokoje posiadają własny węzeł sanitarny, wyposażone są w tapczaniki, łóżka, 

ławy, szafki nocne, ubraniowe, lampki nocne, telewizory. 

 

Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji zlokalizowane jest w nowej części 

budynku, na które składają się dwie sale do rehabilitacji ruchowej o łącznej powierzchni            

109 m², gabinet terapii zajęciowej, pomieszczenie hydroterapii, gabinet logopedyczny, 

gabinet do fizykoterapii, gabinet masażu ręki, sala doświadczania świata, sala integracji 

sensorycznej. 

W pomieszczeniach do rehabilitacji znajduje się wyposażenie i sprzęt  atestowany,  w tym: 

wanny do hydromasażu, piecyk do ciepłolecznictwa, viofor, kozetki, stoły do masażu, stoliki, 

krzesła,  drabinki, materace, rotory, piłki, wałki, bieżnie. 

 

W starej części budynku na parterze zlokalizowana jest kawiarnia, toaleta, hol prowadzący do 

nowej części budynku, stołówka. Przy wejściu do starego budynku znajduje się podjazd           

i schody zewnętrze. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Na piętrach, oprócz pokoi znajdują się  

powierzchnie ogólnodostępne (hole i dwa pomieszczenia ogólnego przeznaczenia).    

W nowej części budynku oprócz ww. pomieszczeń do rehabilitacji, na parterze znajduje się 

obszerny korytarz, toaleta, dodatkowe wejście z podjazdem na wózki inwalidzkie, winda  

ogólnodostępna z parteru na I i II piętro. Pomiędzy budynkami jest obszerny łącznik, 

umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. 



Gabinet lekarski zlokalizowany w nowej części budynku o powierzchni 10,2 m², jest 

wyposażony w atestowane wyposażenie i sprzęt: kozetkę, apteczkę, wagę lekarską, 

umywalkę. 

 

Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” posiada krytą ujeżdżalnię - halę  do 

prowadzenia hipoterapii, ocieploną i ogrzewaną z podestem betonowym dla wózków 

inwalidzkich. Hala połączona jest ze stajnią dla koni. 

Na terenie ośrodka znajdują się ponadto: mini zoo, boisko do siatkówki plażowej, wiata 

grilowa, ścieżki zdrowia, miejsca postojowe dla samochodów, w tym miejsca oznaczone dla 

osób niepełnosprawnych. W odległości 5 km od ośrodka znajdują się korty tenisowe, basen 

kryty, siłownia. 

 

1. Na podstawie złożonego wniosku, dokonanej wizytacji ośrodka i zapoznaniu się  z 

innymi dokumentami stwierdza się:  
    - zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, 

    - standard   Ośrodka  w   budynku   starym  ocenia   się  jako  średni  w   budynku    nowym 

      jako wysoki,       

    - warunki pobytu dla osób niepełnosprawnych określa się  jw., 

    - bazę   noclegową   oraz       warunki    sanitarnohigieniczne  i   przystosowanie    do   osób      

      z  wymienionymi  we  wniosku  niepełnosprawnościami,  ocenia    się   jako    dostateczne             

      w budynku starym oraz bardzo dobre w budynku nowym, 

    - ocenia się, że ośrodek posiada bardzo dobre  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,  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    dla   osób  z   określonymi   we  wniosku 

      niepełnosprawnościami. 

2. Ośrodek spełnia następujące warunki dostępności określone w § 15. ust. 1 bowiem:  

    - wniosek został złożony przez prowadzącego  i współwłaściciela Ośrodka, 

    - posiada   bazę   noclegową  i  żywieniową  umożliwiającą realizację turnusów co najmniej 

      20-osobowej zorganizowanej grupy   osób    niepełnosprawnych       oraz   ich  opiekunów 

      i kadry,  

          - ośrodek  posiada  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, 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. 

          - posiada zaplecze do realizacji zajęć kulturalno - oświatowych,   

          - zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe, 

          - gabinet zabiegowy wyposażony w umywalkę, wagę lekarską, kozetkę, 

          - obiekty, pomieszczenia,  infrastruktura  i  otoczenie  (teren ośrodka)  są  dostępne dla grup 

             osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne                

             i   samodzielne użytkowanie przez te osoby. 

 

 

 



Ośrodek spełnia podstawowe warunki określone w § 15. ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 a, b, e: 

Ośrodek spełnia, warunki dostępności określone w § 15 ust. 1 pkt. 4 a) b) e), pomieszczenia 

ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dostępne bez barier, w tym 14  

pokoi 2-osobowych i 3-osobowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Ocenia się, że w Ośrodek spełnia  warunki pobytu, odpowiednie do rodzajów wykazanych we 

wniosku niepełnosprawności takich jak: osoby z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osoby z dysfunkcją narządu ruchu  

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze 

schorzeniami układu krążenia, z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami wymienionymi we 

wniosku. 

Opiniuje się pozytywnie wniosek: HIPOMEDICAL Centrum Hipoterapii                           

i Rehabilitacji „Zabajka” D. Tarnowski i Wspólnicy Sp. J. o  wpis  do  rejestru  

ośrodków, w których  mogą  odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla  osób  

niepełnosprawnych korzystających  z   dofinansowania  Państwowego  Funduszu   

Rehabilitacji   Osób  Niepełnosprawnych,   HIPOMEDICAL  Centrum    Hipoterapii  

i  Rehabilitacji  „Zabajka”  D. Tarnowski  i  Wspólnicy Sp. J. 

 

 

 

 

Podpisy osób wizytujących: 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 2. 


