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Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Nr OR/12/0011/22

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 2021 r., poz. 573,            
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 29 marca 2022 r., uzupełnionego 30 marca 2022 r., 
informuję, że:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych
Cechini Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna

ul. Pułaskiego 29
33-380 Krynica-Zdrój

z dniem 31 marca 2022 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
dla osób niepełnosprawnych:

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

 z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 z chorobami neurologicznymi,
 z chorobami układu moczowo-płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 jąkający się,
 kobiety po mastektomii,
 z autyzmem,
 z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 z chorobami przemiany materii,
 z chorobami reumatycznymi,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 ze schorzeniami laryngologicznymi,
 z otyłością.
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Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia  31 marca 2025 roku.

Organizator turnusów niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków 
stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych.

Z up. Wojewody Małopolskiego

Joanna Bogacz
Dyrektor

Wydziału Zdrowia

Otrzymują:                            
 Organizator;   
 Pełnomocnik Rządu ds. Osób                  
      Niepełnosprawnych;
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Referent sprawy: Elżbieta Augustyńska, tel.18 540 23 90
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