
1. Praktyka zawodowa: Osteopraktyka Tomasz Jurkiewicz zwana dalej ,,praktyką” działa na 

podstawie: 

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, − wpisu nr 

000000215489 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, 

niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Łomiankach (05-092) 

przy ul. Warszawskiej 33

3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: w miejscu wezwania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

OSTEOPRAKTYKA TOMASZ JURKIEWICZ

I. Postanowienia ogólne 

II. Cel, zadania i zakres udzielanych świadczeń  

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia 

pacjentów. 

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii,

a w szczególności: 

badanie dla potrzeb fizjoterapii i rehabilitacja, 

fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, 

wizyta fizjoterapeutyczna, także w miejscu wezwania,

wydawanie opinii i zaświadczeń 

III. Rodzaj działalności leczniczej   

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące 

świadczenia w dziedzinie fizjoterapii. 

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki 

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

1. Wszystkie wizyty umawiane są na konkretny termin. Pacjenci są rejestrowani 

telefonicznie, za pośrednictwem nr telefonów umieszczonych w materiałach 

informacyjnych (strona internetowa, wizytówki, ulotki), online- poprzez maila i profile 

społecznościowe praktyki lub bezpośrednio w gabinecie. Rejestrację uważa się za 

dokonaną, po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia terminu. Rejestracji można dokonać 

osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

2. Podczas pierwszej wizyty Fizjoterapeuta dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta za 

pośrednictwem dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Jest to 

niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

3. Każda terapia poprzedzona jest wywiadem, podczas którego fizjoterapeuta ustala 

szczegóły terapii.

4. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na świadczenie usług medycznych.

5. Przed zaplanowaną wizytą wysyłany jest SMS z przypomnieniem o wizycie (w dniu 

poprzedzającym wizytę). Obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie rejestracji

o odwołaniu wizyty najpóźniej na 24 godziny przed planowaną wizytą. Jeżeli wizyta nie 

zostanie odwołana w terminie pacjent jest zobowiązany pokryć niezwłocznie 100% 

wartości usługi na jaką był zapisany.

6. W przypadku opóźnienia wizyty z winy pacjenta fizjoterapeuta nie ma obowiązku 

przedłużać czasu zabiegu. Pacjentowi przysługuje możliwość zmiany terminu wizyty 

zgodnie z aktualnie dostępnymi terminami. Fizjoterapeuta może odwołać zaplanowaną 

wizytę, bądź przenieść ją na inny termin uzgodniony z pacjentem. Fizjoterapeuta może 

odmówić wykonania zabiegu w przypadku wykrycia przeciwwskazań do terapii, osób 

nieletnich bez opiekuna, osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających, 

niewłaściwego zachowania pacjenta oraz innych uzasadnionych przypadkach.

IV. Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,50 zł

za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,10 zł

za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata 

wynosi 1,00 zł

V. Organizacja procesu udzielania świadczeń 

zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 

wysokość opłat za świadczenia zdrowotne 

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w cenniku dostępnym

w gabinecie oraz rejestracji.

3.  Płatności można dokonywać gotówką, blikiem lub przelewem bankowym

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 

VII. Postanowienia końcowe 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Osteopraktyka Tomasz JurkiewiczNIP 967-134-63-39Gabinet :ul. Warszawska 33, 05-092 Łomianki

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (tzw. RODO) zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są w sposób zapewniający najwyższe standardy 

bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Osteopraktyka Tomasz Jurkiewicz  z siedzibą w Sadowej (05-092) przy ul.Sielanki 9/1.

Korzystając z usług Osteopraktyka Tomasz Jurkiewicz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji zabiegowej  dla potrzeb związanych z prawidłowym wykonaniem usługi 

zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. prawem RODO oraz innymi przepisami wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Przypominamy, że:

1. wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo dobrowolnie,

2. wszystkie zgody na przetwarzanie danych można wyrazić i wycofać w dowolnym momencie,

3. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia,

4. przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego otrzymania kopii dokumentacji prowadzonej przez Osteopraktyka Tomasz Jurkiewicz

5. przysługuje Państwu prawo do informacji na temat Państwa danych,

6. wycofanie zgody nie wpływa na prawo gabinetu Osteopraktyka Tomasz Jurkiewicz do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej wycofania.

Z aktualnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym przysługującymi Państwu prawami, w każdej chwili mogą zapoznać się Państwo w siedzibie firmy.


