WOJEWODA MAŁOPOLSKI
WP-VI.9521.20.2016

Kraków, 25.04.2016 r.

Zawiadomienie o zmianie we wpisie
do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
nr OR/12/0020/16
Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127 poz. 721
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 11 kwietnia 2016 roku, uzupełnionego 19 kwietnia
2016 roku, informuję, że:
Walczuk Krzysztof
Ośrodek Wypoczynkowy „Tatrzańska”
ul. Jaszczurówka 19
34-500 Zakopane
z dniem 1 sierpnia 2016 roku uzyskuje wpis do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych,
w których
uczestniczą
osoby
niepełnosprawne
korzystające
z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i jest uprawniony do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:
usprawniająco-rekreacyjny,
psychoterapeutyczny,
rozwijający zainteresowania i uzdolnienia: turystyczne
dla grupy osób niepełnosprawnych:
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
z dysfunkcją narządu słuchu,
z dysfunkcją narządu wzroku,
z upośledzeniem umysłowym,
z choroba psychiczną,
z padaczką,
ze schorzeniami układu krążenia,
kobiety po mastektomii,
z alergią,
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
z chorobami neurologicznymi,
z chorobami reumatycznymi,
z chorobami układu krwiotwórczego,
z chorobami układu moczowo-płciowego,
z chorobami układu pokarmowego,
z
cukrzycą,
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-2z mózgowym porażeniem dziecięcym,
z autyzmem,
ze schorzeniami dermatologicznymi,
ze schorzeniami kręgosłupa,
ze schorzeniami laryngologicznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze skoliozą,
ze stwardnieniem rozsianym,
z przewlekłymi chorobami wątroby,
z przewlekłym zapaleniem trzustki,
z wadami postawy,
z zaburzeniami głosu i mowy.
Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Uzasadnienie
Zmiana wpisu dotyczy czasookresu jego obowiązywania tj. z 8.05.2016 r.–8.05.2019 r. na
1.08.2016 r. – 1.08.2019 r.
Po zmianie programu e-bon na program emp@tia w systemie wystąpił błąd, który datę wpisu
do rejestru potraktował jako datę obowiązującego wpisu (7.05.2013 r. – 7.05.2016 r.).
Problem zgłoszono do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu
Informatyki - przywrócono wpis zgodnie z wydanym zawiadomieniem znak: WPVI.9521.22.2013 z 07.05.2013 roku i datą jego obowiązywania (31.07.2013-31.07.2016).
W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.
Pouczenie
Organizator turnusów niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków
stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych.

Z up. Wojewody Małopolskiego
Małgorzata Lechowicz
I Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Otrzymują:
 organizator;
 Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
 aa

Referent sprawy: Alicja Bahrynowska, tel.18 540 23 72
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