
REGULAMIN UDZIELANIA ODPŁATNYCH USŁUG Z ZAKRESU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO,
LOGOPEDYCZNEGO ORAZ PEDAGOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Fizjogo

§1
Podstawa prawna

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 roku, jest regulaminem w rozumieniu art. 384
Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron.

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Fizjogo, zwana dalej Poradnią, prowadzona
przez Agatę Puchałę, prowadzącą działalność Fizjogo Agata Puchała, świadczy usługi z zakresu
wsparcia psychologicznego, logopedycznego oraz pedagogicznego dzieci i młodzieży. Uzupełnia tym
samym zakres działań terapeutycznych świadczonych w ramach Centrum Fizjoterapii i Wspomagania
Rozwoju Fizjogo, mieszczącego się w tym samym miejscu.

3. Poradnia znajduje się w Tychach, przy ulicy Dąbrowskiego 41.
4. Poradnia posiada wpis do Rejestru Placówek i Szkół Oświatowych  Nr  RSPO 268836.

§2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług z zakresu wsparcia psychologicznego, logopedycznego
oraz pedagogicznego dzieci i młodzieży.

2. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej www.fizjogo.pl, na profilu Centrum Fizjogo
(Facebook) oraz jest dostępny dla Rodziców bądź Opiekunów prawnych podczas wizyty w Poradni.

3. Zapisanie się na konsultację bądź terapię jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3
Cele i zadania Poradni

1. Celem działania Poradni jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu wsparcia
psychologicznego, logopedycznego oraz pedagogicznego dzieci i młodzieży.

2. Do zadań Poradni należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości usług terapeutycznych,
z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej,
działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw oraz świadczenie usług z
uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Dziecka.

§4
Czas i miejsce świadczenia usług

1. Poradnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, w wyznaczone wcześniej
soboty w godzinach  8:00 - 14:00. Z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy. Informacja o zmianach będzie podana na
stronie internetowej.

3. Miejscem świadczenia usług są Tychy, ul. Dąbrowskiego 41. W uzasadnionych przypadkach
świadczenia będą udzielane w domu Pacjenta.

§5
Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel. 575 900 290, w recepcji Poradni bądź
bezpośrednio u Terapeuty prowadzącego.
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2. Dokonując rezerwacji pierwszej wizyty należy podać imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer
telefonu do kontaktu oraz cel wizyty.

3. Istnieje możliwość przeniesienia umówionej wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności
wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie, co najmniej 24 godziny wcześniej.

4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie bądź sms-owo.
5. Wizytę można odwołać do 24 godzin przed umówionym terminem bez ponoszenia skutków

finansowych. Odwołanie wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem terapii
skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50 % wartości wizyty.

6. Należność wynikająca  z pkt. 5 zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.
7. Nieuregulowanie należności wynikającej z pkt. 5 skutkuje usunięciem wszystkich wyznaczonych

terminów i wpisaniem na listę oczekujących.
8. Terapie, które odbywają się w stałych wyznaczonych z góry terminach można odwołać maksymalnie 3

tygodnie z rzędu. Odwołanie zajęć w 4 tygodniu będzie skutkowało utratą stałego terminu, chyba że
nieobecność była wcześniej ustalona i zaakceptowana przez Terapeutę prowadzącego.

9. W przypadku możliwego spóźnienia się na umówioną wizytę, Rodzic/ Opiekun prawny bądź sam
Pacjent proszeni są o telefonicznym poinformowaniu Terapeuty prowadzącego.

§6
Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
3. Dziecko/Pacjent powinno przebywać na terenie Poradni w obecności Rodzica/Opiekuna prawnego.
4. W przypadku kiedy obecność na terapii Rodzica/Opiekuna prawnego jest niemożliwa dopuszcza się

ewentualność, aby Dziecko znajdowało się pod opieką osoby pisemnie do tego upoważnionej przez
Rodzica/Opiekuna prawnego. Ponadto osoba ta będzie uprawniona do otrzymywania wrażliwych
informacji z przebiegu terapii.

5. Przed rozpoczęciem pierwszej wizyty /konsultacji/ należy mieć przygotowane dane konieczne do
założenia kartoteki (PESEL dziecka i rodzica, adres zamieszkania),  wyrażenie zgód RODO.

6. Przed przystąpieniem do terapii Rodzic/Opiekun Dziecka wyraża zgodę na piśmie na jej
przeprowadzenie.

7. Podczas pierwszej wizyty /konsultacji/ zostanie przeprowadzony wywiad, obserwacja oraz badanie.
Określony zostanie cel i plan terapii Dziecka. W przypadku wsparcia psychologicznego, pierwsza
wizyta najczęściej odbywa się wyłącznie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi bez udziału dziecka.

8. W zależności od ustaleń między Rodzicem/Opiekunem Dziecka a Terapeutą prowadzącym dziecko
może przebywać na terapii samo:
a. w przypadku dzieci młodszych, Rodzic/Opiekun powinien znajdować się w poczekalni przez cały

czas trwania terapii,
b. w przypadku dzieci starszych (samodzielnych), mogą one przychodzić na terapię oraz opuszczać

teren Poradni po terapii bez Opiekuna, jednakże wcześniej konieczne jest przedłożenie pisemnej
informacji i zgody Rodzica /Opiekuna prawnego Dziecka na taką organizację terapii.

9. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia, kontynuacji terapii bądź wstrzymać już rozpoczęta terapię,
jeśli:
a. Dziecko uczęszczające na terapię i/lub Rodzic/Opiekun prawny nie zachowuje podstawowych

zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty lub/i osób
przebywających w Poradni,

b. Dziecko będzie miało objawy infekcji:
Terapeuta ma prawo odmówić wykonania bądź przerwania terapii, jeżeli widoczne są oznaki
infekcji. W przypadku wątpliwości Terapeuta prowadzący ma prawo do pomiaru temperatury
ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego. Temperatura ciała 37,5 st. Celsjusza i
wyższa dyskwalifikuje dziecko z udziału w terapii. W takiej sytuacji niezależnie od powodu
pobierana jest pełna opłata za umówiona terapię.
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c. uzna, że rozpoczęcie bądź kontynuowanie terapii zagraża zdrowiu i/bądź bezpieczeństwu
dziecka,

d. uzna, że Rodzic nie współpracuje, co może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie wyznaczonych
celów podejmowanych działań terapeutycznych. Przez brak współpracy Rodzica/Opiekuna z
Terapeutą prowadzącym rozumie się: nierealizowanie zaleceń terapeutycznych, brak
systematycznych ćwiczeń w domu jeśli takie zostały zlecone, brak zaangażowania w terapię ze
strony Rodzica/Opiekuna dziecka, nie wykonanie dodatkowych badań, które Terapeuta uznał za
niezbędne w procesie planowania i przebiegu terapii.

§7
Przepisy porządkowe

1. Odzież wierzchnią najlepiej pozostawić w poczekalni, w wyznaczonym miejscu.
2. Poradnia Fizjogo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na

terenie Poradni.
3. W czasie korzystania z usług Poradni Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek:

a. poinformować Terapeutę prowadzącego o stanie zdrowia Dziecka, na terapię mogą przychodzić
tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji, w tym także kataru i objawów
przeziębienia.

b. poinformować Terapeutę prowadzącego o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących
przeciwwskazaniach do terapii,

c. poinformować Terapeutę prowadzącego o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych
objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na
przebieg dalszej fizjoterapii,

4. Jakiekolwiek urazy bądź deficyty powstałe wskutek zatajenia, przez Rodzica/Opiekuna prawnego,
informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń Terapeuty prowadzącego nie mogą być
podstawą do roszczeń wobec Fizjogo Agata Puchała, NPPP Fizjogo oraz Terapeuty prowadzącego.

5. W razie wątpliwości, czy Dziecko może uczestniczyć w terapii, przed przyjściem można skonsultować
się telefonicznie z Terapeutą prowadzącym.

5. Za bezpieczeństwo podczas trwania terapii odpowiada Terapeuta prowadzący.
6. Za bezpieczeństwo w czasie przebywania w poczekalni, przed i po terapii odpowiada Rodzic/Opiekun

prawny Dziecka.
7. Rodzic/Opiekun prawny Dziecka i dziecko mogą przebywać w sali terapeutycznej wyłącznie w

obecności Terapeuty bądź za jego przyzwoleniem. Przed terapią prosimy oczekiwać na osobę
prowadzącą w poczekalni.

8. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia epidemiologicznego możliwe jest wprowadzenie osobnego
regulaminu porządkowego dotyczącego zachowania i zasad sanitarnych obowiązujących w Poradni.

9. Nagrywanie i fotografowanie terapii prowadzonych przez terapeutów na terenie Poradni może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej terapię i jej współuczestników.

10. Na terenie Poradni istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych
oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.

11. Prosimy o poszanowanie mienia będącego własnością Poradni oraz mienia należącego do innych osób
przebywających w Poradni. Za celowe zniszczenia mienia rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą
pełną odpowiedzialność finansową.

§8
Dokumentacja medyczna

Ochrona danych

1. Poradnia Fizjogo prowadzi dokumentację dotyczącą procesu terapeutycznego oraz zapewnia ochronę
danych w niej zawartych.

2. Obowiązek informacyjny - art. 13 RODO przekazywany jest jest Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu
dziecka podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

3



3. Przed pierwsza wizytą (konsultacją) Rodzic/Opiekun Prawny wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, danych koniecznych do prawidłowej oceny oceny funkcjonalnej, określenie
deficytów rozwojowych i zakresu wsparcia oraz prowadzenia dokumentacji.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
5. Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz ich przenoszenia.

6. Dokumentacja może zostać udostępniona na pisemny wniosek:
a. Rodzica/opiekuna prawnego Dziecka bądź osoby pisemnie przez nich upoważnionej,
b. innym, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów podmiotom.

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo uzyskać bezpłatnie: pisemne zalecenia, informacje o przebiegu
terapii/konsultacji, podsumowanie dotychczasowego przebiegu terapii oraz zaświadczenie o terapii.

8. W przypadku potrzeby wydania Opinii, Rodzic /Opiekun Prawny składa wniosek o wydanie takiej
Opinii. Opinia jest płatna wg. obowiązującego cennika.

§9
Prawa Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Poradni, Rodzic/Opiekun prawny Pacjenta oraz Dziecko uczestniczące
w terapii mają prawo do:
a. poszanowania godności obraz uprzejmego traktowania przez personel Poradni,
b. uzyskania świadczeń przez wykwalifikowany personel,
c. dyskrecji, Terapeuta prowadzący udzielający świadczeń ma obowiązek postępowania zgodnie

z przepisami prawa dotyczącymi dochowania tajemnicy zawodowej,
d. uzyskania rzetelnej informacji o stanie funkcjonalnym dziecka, proponowanych metodach

terapeutycznych, następstwach ich zastosowania oraz potencjalnych konsekwencjach związanych
z zaniechaniem działań terapeutycznych,

e. pomocy i wyjaśnienia sposobów przygotowania się do terapii,
f. odmowy, niewyrażenia zgody na wykonanie proponowanej terapii po uzyskaniu odpowiednich

informacji,

§10
Cennik, metody płatności

1. Cennik usług dostępny jest w recepcji Poradni, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.
3. Możliwe metody płatności za terapię:

a. płatność gotówką,
b. płatność kartą płatniczą,
c. płatność przelewem - możliwa wyłącznie dla stałych pacjentów, jako rozliczenie pakietów

miesięcznych bądź rozliczenia z Fundacjami.
4. Możliwe jest wystawienie faktury, której płatnikiem jest Fundacja wyłącznie Rodzicom/Opiekunom

prawnym Pacjenta, który posiada ustalone, stałe terminy terapii. Dodatkowo:
a. w przypadku, gdy płatność obejmuje wizyty w danym miesiącu, faktura wystawiana jest na

początku miesiąca, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić Terapeucie prowadzącemu
potrzebę wystawienia faktury,

b. w przypadku, gdy faktura obejmuje płatność za większą ilość zaplanowanych i niezrealizowanych
jeszcze terapii (powyżej 8 terapii), bez opcji Pakietu opisanej w pkt. 5, terapie powinny być
zrealizowane w zaplanowanym czasie. Możliwe jest przesunięcie zakończenia realizacji terapii
z danej faktury maksymalnie o 4 tygodnie. Wizyty nie zrealizowane w ustalonym czasie zostaje
potraktowane jako wykonane.

5. Istnieje możliwość wykupienia pakietu obejmującego miesiąc systematycznych wizyt jeden raz
tygodniu. Zasady dotyczące realizowania terapii w ramach pakietu:
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a. obejmuje konkretną ilość spotkań w zależności od ilości tygodni w danym miesiącu,
b. może być wykupiony wyłącznie wtedy, gdy wyznaczone są  już stałe terminy terapii,
c. Terapeuta prowadzący powinien być poinformowany o wyborze pakietu na dany miesiąc

najpóźniej bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszej wizyty w danym miesiącu,
d. w przypadku odwołania wizyty, niezależnie od czasu i okoliczności, wizyta zostaje potraktowana

jako wykonana,
e. nie ma możliwości odrobienia bądź przeniesienia wizyt, które obejmuje Pakiet na następny

miesiąc,
f. w przypadku nieplanowanej nieobecności Terapeuty prowadzącego Poradnia zobowiązana jest do

zorganizowania zastępstwa z innym terapeutą w tym samym czasie bądź wyznaczenia nowego
terminu w celu odrobienia odwołanego terminu terapii,

g. w przypadku Pakietu nie obowiązują zapisy §5 pkt. 3, 5, 6, 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnie obowiązującym Regulaminem
świadczenia odpłatnych usług z zakresu wsparcia psychologicznego, logopedycznego oraz
pedagogicznego dzieci i młodzieży oraz przestrzegania jego zasad.

2. Zapoznanie się z Regulaminem zostaje potwierdzone pisemną zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego, co
jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w Poradni.

3. Brak pisemnego potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem, jest równoznaczny z brakiem
możliwości korzystania z  usług świadczonych przez Poradnie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

5. W sprawach nieustalonych niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa decyduje
Dyrektor Poradni.

6. Dyrektor Poradni, zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie
Rodzic/Opiekun prawny pacjenta zostanie poinformowany bezpośrednio przez Terapeutę
prowadzącego, telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości SMS.

7. Skargi, wnioski bądź uwagi można składać na piśmie bezpośrednio w rejestracji Poradni,
korespondencyjnie na adres: Fizjogo Agata Puchała ul. Dąbrowskiego 41, 43-100 Tychy bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fizjogo.pl.

8. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej www.fizjogo.pl, na profilu Centrum Fizjogo
(Facebook) oraz jest dostępny dla Rodziców bądź Opiekunów prawnych podczas wizyty w Poradni. Na
życzenie Rodzic / Opiekun prawny może otrzymać pisemną kopie Regulaminu. Prosimy o
niekopiowanie i nie rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu.

____________________________________________________
Potwierdzenie zapoznania się treścią obowiązującego Regulaminu

(Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego)

____________________________________________________
Data
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