
 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ GRUPĘ MEDYCZNĄ VERTIMED ZAKRZEWSCY SP.J. 

W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PORADNI LECZENIA 
UZALEŻNIEŃ 

 
 
 

§ 1. 
Regulamin określa zasady korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych 
pacjentom przez Grupę Medyczną Vertimed Zakrzewscy S.j. 
 

§ 2. 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1. Przychodnia – Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy S.j. 
2. Pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze 

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnie; 
3. Kierownikiem Zakładu jest każdorazowo Dyrektor Grupy Medycznej Vertimed Zakrzewscy 

Sp.j. 
4. Regulamin – Regulamin korzystania z odpłatnych świadczeń zdrowotnych świadczonych 

przez Grupę Medyczną Vertimed Zakrzewscy Sp. j. 
5. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalność i leczniczej /Dz.U. z 2011 r. Nr 

112, poz. 654 z póżn.zm/. 
6. Umowa – umowa o udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych zawierana z Pacjentem 

lub opiekunem prawnym pacjenta bądź opiekunem faktycznym pacjenta. 
 

§ 3. 
1. Przychodnia udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:  

1. Opieki Psychiatrycznej, Psychologiczne, terapeutycznej zgodnie z zakresem działalności 
Przychodni. 

2. Świadczenia zdrowotne o których mowa w regulaminie, udzielane przez Przychodnię 
obejmują: 
1. badanie i poradę lekarską; 
2. Poradę terapeutyczną diagnostyczną, 
3. Poradę psychologiczną diagnostyczną, 
4. Poradę psychoterapeutyczną diagnostyczną, 
5. Prowadzenie terapii, psychoterapii regularnej. 

3. Ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych określa aktualny cennik świadczeń 
zdrowotnych obowiązujący w Przychodni.  

4. Aktualny cennik publikowany jest na stronie internetowej szpitala (www.vertimed.pl) 
5. Zapłata za świadczenie zdrowotne płatna jest przed przystąpieniem do jego wykonania. 
6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron świadczenie zdrowotne nie zostanie 

zrealizowane, Przychodnia zwróci Pacjentowi uiszczoną kwotę. 
7. Zmiana sposobu postępowania podczas procesu udzielania świadczenia zdrowotnego, 

wynikająca z uwarunkowań medycznych nie stanowi podstawy do zwrotu pacjentowi 
poniesionych kosztów. 

8. Podstawą udzielenia świadczenia jest pisemna zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego 
pacjenta na świadczenia zdrowotne. Brak powyższej zgody skutkuje brakiem możliwości 
udzielenia świadczenia zdrowotnego.  
 



 

 
§ 4. 

1. Przychodnia oświadcza, że wszystkie dane osobowe Pacjentów są chronione zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 jt. z 
późniejszymi zmianami) i są wykorzystywane wyłącznie w celach diagnostyczno-leczniczych 
oraz informacyjnych dla dobra Pacjenta.  

2. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku aktualizacji oraz za 
nieprawdziwe dane osobowe podane przy zapisie. 
 

§ 5. 
1. Opłata za wykonanie świadczenia określonego w §3 pkt 2, winna być uiszczona przed 

przystąpieniem do udzielania świadczenia. 
2. Zapisy na wizyty płatne/komercyjne, odbywają się telefonicznie jak również w siedzibie 

Przychodni, 
3. Przy zapisie Pacjent zobowiązany jest do podania niezbędnych danych, które umożliwiają 

poprawne zapisanie Pacjenta na określną konsultacje. 
4. Każda wizyta zostaje potwierdzana przez Przychodnie w przed dzień poprzedzający 

wykonanie usługi medycznej, telefonicznie w formie SMS. 
5. Pacjent zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność. W sytuacji braku potwierdzenia, 

zostanie wykreślona wizyta. Potwierdzenie bądź odwołanie winno być wykonane w 
przeddzień konsultacji/wizyty. 

6. Odwołani wizyty w dzień jej rezerwacji skutkuje poniesieniem kosztów w wysokości 
ustalonej zgodnie z cennikiem za daną usługę. 
 

§ 6. 
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminach każdorazowo uzgadnianych przez Strony, w 
dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem pracy Lekarza / Terapeuty / Psychologia / 
Psychoterapeuty. 
 

§ 7. 
Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnie dostępnej 
na terenie Rzeczpospolitej wiedzy medycznej. 
 

§ 8. 
Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub 
inna upoważniona przez pacjenta osoba ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 
 

§ 9. 
1. Przychodnia prowadzi dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie 

przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 
2. Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w ustawie i 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania /Dz.U. 2015 poz. 2069/. 
 

§ 10. 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentowi następuje w trybie planowanym.  

 
 



 

§ 11. 
1. W zakresie usług zdrowotnych świadczonych przez Przychodnie Pacjentom przysługują 

prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 roku – o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /Dz.U. z 2009 
r., Nr 52, poz. 417 ze zmianami/. 

2. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym regulaminie. 
Zgodą na regulamin  oraz obowiązujące cenny jest dobrowolne zapisanie się na  wyznaczoną 
konsultację. 
 

§ 12. 
1. Skargi i wnioski może składać każdy Pacjent, osoba bliska lub opiekun faktyczny – w 

rozumieniu przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
2. O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem rozstrzyga treść pisma, a nie jego forma 

zewnętrzna. 
§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.  
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