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§ 1

[podstawa działania]

RELIKA Edyta Rećko jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a)   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b)   ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

2) wpisu Podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej:
000000214050, organ rejestrowy: Wojewoda podlaski, data wpisu do rejestru 02.10.2019

3) niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”.

§ 2

[oznaczenie podmiotu  i zakładu leczniczego]

1.  Podmiot leczniczy działa pod firmą RELIKA Edyta Rećko, zwanym dalej: „Podmiot”.

2.  Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą FIZJOLAND 
przy ul. Św. Jerzego 51a, 15-349 Białystok.

§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]

1.  Miejscem  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  są  pomieszczenia  Podmiotu,  mieszczące  się  w
zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Św Jerzego 51a, 15-349 Białystok.

2.  Podmiot  może świadczyć  usługi  zdrowotne  z  zakresu  fizjoterapii  na  rzecz  innych  podmiotów  l
zgodnie z zawartymi umowami.  

 § 4

[cel i zadania]

1.  Celem  Podmiotu  jest  organizowanie  i  udzielanie  ambulatoryjnych  i  domowych  świadczeń
zdrowotnych z zakresu fizjoterapii,  konsultacji  z zakresu neurologii  dziecięcej,  konsultacji  z zakresu
rehabilitacji  leczniczej  dla dzieci,  wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania
wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

2. Zadaniem Podmiotu jest:

a) realizowanie ambulatoryjnych oraz domowych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii,

b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii dzieci;

c) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie neurologii dziecięcej;

d) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci;

e) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

f) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.
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§ 5

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy FIZJOLAND przy ul. Św. Jerzego 51a, 15-
349, Białystok

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

            a) pracownia fizjoterapii dla dzieci;

            b) poradnia neurologii dziecięcej

c) poradnia rehabilitacji dziecięcej.

d) poradnia logopedyczna dla dzieci

3. Zadaniem:

1)  pracowni  fizjoterapii  dla  dzieci  jest:  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  fizjoterapii,
prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  informowanie  o  zakresie  i  zasadach  udzielania  świadczeń
zdrowotnych;

2) Poradni neurologii dziecięcej jest: udzielanie Indywidualnych porad i konsultacji w zakresie neurologii
dziecięcej,  prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  informowanie  o  zakresie  i  zasadach  udzielania
świadczeń zdrowotnych.

3)  Poradni  Rehabilitacyjnej  dla  dzieci:  udzielanie  Indywidualnych  porad  i  konsultacji  w  zakresie
Rehabilitacji  dziecięcej,  prowadzenie dokumentacji  medycznej,  informowanie o zakresie i  zasadach
udzielania świadczeń zdrowotnych.

4) Poradni logopedycznej dla dzieci: udzielanie Indywidualnych porad i konsultacji w zakresie  logopedii
dziecięcej,  prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  informowanie  o  zakresie  i  zasadach  udzielania
świadczeń zdrowotnych.

4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Edyta Rećko

5.  Dla  zapewnienia  sprawnego i  efektywnego  funkcjonowania  podmiotu,  nadzór  merytoryczny nad
działalnością i współpracą wszystkich komórek i osób sprawuje Edyta Rećko 

§ 6

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakresie: 

a) ambulatoryjnych, świadczeń fizjoterapeutycznych dla dzieci, 

b) konsultacji specjalisty neurologii dziecięcej, 

c) konsultacji specjalisty rehabilitacji dziecięcej.

d) konsultacji neurologopedy dziecięcego
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§ 7

 [zasady ogólne udzielania świadczeń zdrowotnych]

1.  Podmiot  organizuje  świadczenia  zdrowotne  w  sposób  zapewniający  pacjentom najdogodniejszą
formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. (załącznik nr 1 – cennik usług)

4. Podmiot udziela świadczeń na rzecz podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów:

1) rehabilitacja w ramach WWRD – umowa z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
ALTER, Zwycięztwa 10 lok. 104, 15-703, Białystok

2)  rehabilitacja  w  ramach  ustawy  „Za  Życiem”  -  umowa z  Powiatową  Poradnią  Psychologiczno  –
Pedagogiczną w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028, Białystok

3) Rehabilitacja domowa Pacjentów Białostockiego Hospicjum dla dzieci – umowa z Fundacją „Pomóż
Im”, Konstantego Ciołkowskiego 88J, 15-545, Białystok

Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktura przelewowa.

5. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje
do  wykonywania  danego  rodzaju  świadczeń  zdrowotnych,  potwierdzone  wymaganymi  prawnie
dokumentami.

6. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:30,

7. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej
ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

8. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

1) w siedzibie Podmiotu,

2) telefonicznie pod numerem: 501 293 604,

3) drogą elektroniczną:

a) przez wysłanie e-maila na adres:kontakt@fizjoland.com;

§ 8

 [przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych]

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się
w sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty, lub specjalisty neurologii
dziecięcej, specjalisty rehabilitacji dla dzieci.

2. W trakcie zapisywania pacjent określa, czy chce skorzystać z fizjoterapii, czy konsultacji, któregoś ze
specjalistów

3. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie opiekun prawny pacjenta zobowiązany jest przy dokonywaniu
czynności rejestracyjnych:
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1)    podać następujące dane osobowe pacjenta zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, a w przypadku osób,
które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) data urodzenia

d) oznaczenie płci

e) adres miejsca zamieszkania

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona  lub niezdolna do
świadomego  wyrażania zgody  - nazwisko i imię  przedstawiciela ustawowego  oraz adres jego miejsca
zamieszkania. Dodatkowo numer telefonu oraz adres e – mail,

Przy czym:

a) określenie rodzaju dokumentu  potwierdzającego  tożsamość obejmuje jego nazwę, oraz nazwę
kraju w którym został wystawiony,

b) datę urodzenia oraz płeć pacjenta wpisuje się tylko w przypadku, jeżeli nr PESEL nie został nadany

c)  adres  miejsca  zamieszkania  wpisuje  się  tylko  w  pierwszej   wytworzonej  dla  tego  pacjenta
dokumentacji wewnętrznej

2). Opiekun dziecka zobowiązany  jest do podpisania oświadczenia :

a) o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji, o której mowa w art.9 ust.3 ustawy z dnia 6 listopada
2008r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta,  ze  wskazaniem imienia  i  nazwiska  osoby
upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą

b) o upoważnieniu do  odstępu do dokumentacji, o którym  mowa w art.26 ust. 1 z dnia 6  listopada
2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta,

c) o wyrażaniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych , o której mowa w art.16-18 ustawy z dnia
6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jednocześnie informujemy, że powyższe oświadczenia można złożyć za pośrednictwem Internetowego
Konta Pacjenta

3)    zapoznać się z Regulaminem;

4)    wypełnić  zgodnie  ze  swoją  najlepszą  wiedzą  ankietę  kwalifikacyjną  do  udzielania  świadczeń
zdrowotnych;

5)    zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych

6)    na  wezwanie  osoby  rejestrującej  pacjent  zobowiązany  jest  okazać  dokument  potwierdzający
tożsamość.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

5. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

1) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;
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2)  w przypadku pracowni  fizjoterapii  ustalenia zakresu możliwej  fizjoterapii  i  poinformowania o nim
pacjenta;

3) odnotowania w dokumentacji  medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej  przebiegu i  zakresu
udzielonych świadczeń zdrowotnych.

6. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności
personelu Podmiotu do Edyty Rećko 

§ 9

[współpraca z innymi podmiotami]

1) W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania 
świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy 
podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii 

 2) Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z 
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 10

[udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć
żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji
na odległość.

2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

1) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;

2) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

3) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

4) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Edyta Rećko.

4. Podmiot prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej. 

 § 11

[postanowienia dodatkowe]

1.  Na  terenie  zakładu  leczniczego  Podmiotu  zakazuje  się  palenia  tytoniu,  spożywania  napojów
alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

2.  Zakazuje  się  wstępu  na  teren  zakładu  leczniczego  Podmiotu  osobom  po  spożyciu  napojów
alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

3.  Zakazuje się  pacjentom i  osobom trzecim wchodzenia i  zaglądania  do  pomieszczeń,  w których
udzielane są świadczenia zdrowotne. 

4.  Podmiot  nie  odpowiada  za  mienie  pacjentów  pozostawione  bez  nadzoru  na  terenie  zakładu
leczniczego.
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§ 12

[przepisy końcowe]

1.  Każdy  pacjent  korzystający  ze  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  przez  Podmiot  oraz  każda
osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.fizjoland.com lub w rejestracji na żądanie
pacjenta.

Załączniki:

1) cennik usług
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Załącznik nr 1

CENNIK Usług

1.Rehabilitacja Edyta Rećko - 100 zł / 45 min

2.Rehabilitacja pozostali terapeuci – 90 zł / 45 min

3.Rehabilitacja w kombinezonach SpiderSuit – 100 
zł / 45 min.

4.Konsultacja specjalisty neurologii dziecięcej – 150
zł / 30 min.

5.Konsultacja specjalisty rehabilitacji dla dzieci – 
150 zł / 30 min.

Płatności możliwe gotówką lub kartą
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Aneks nr 1 z dn 05.02.2021 do regulaminu organizacyjnego

Niniejszym, aneksem nadaje się nowe brzmienie dla regulaminu w
poniższych paragrafach:

§ 2

[oznaczenie podmiotu  i zakładu leczniczego]

1.  Podmiot leczniczy działa pod firmą RELIKA Edyta Rećko, zwanym dalej: „Podmiot”.

2.  Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą FIZJOLAND 
przy ul. Bitwy Białostockiej 7a, 15-102 Białystok.

§ 3

[miejsce udzielania świadczeń]

1.  Miejscem  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  są  pomieszczenia  Podmiotu,  mieszczące  się  w
zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Bitwy Białostockiej 7a, 15-102 Białystok.

2.  Podmiot  może świadczyć  usługi  zdrowotne  z  zakresu  fizjoterapii  na  rzecz  innych  podmiotów  l
zgodnie z zawartymi umowami.

3. Podmiot udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii również w domu pacjenta,

§ 5

[struktura organizacyjna, zadania jednostek i kierownictwo]

1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy FIZJOLAND przy ul. Bitwy Białostockiej 7a,
15-102, Białystok

2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

            a) pracownia fizjoterapii dla dzieci;

            b) poradnia neurologii dziecięcej

c) poradnia rehabilitacji dziecięcej.

3. Zadaniem:

1)  pracowni  fizjoterapii  dla  dzieci  jest:  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  fizjoterapii,
prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  informowanie  o  zakresie  i  zasadach  udzielania  świadczeń
zdrowotnych;

2) Poradni neurologii dziecięcej jest: udzielanie Indywidualnych porad i konsultacji w zakresie neurologii
dziecięcej,  prowadzenie  dokumentacji  medycznej,  informowanie  o  zakresie  i  zasadach  udzielania
świadczeń zdrowotnych.
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3)  Poradni  Rehabilitacyjnej  dla  dzieci:  udzielanie  Indywidualnych  porad  i  konsultacji  w  zakresie
Rehabilitacji  dziecięcej,  prowadzenie dokumentacji  medycznej,  informowanie o zakresie i  zasadach
udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Edyta Rećko

5.  Dla  zapewnienia  sprawnego i  efektywnego  funkcjonowania  podmiotu,  nadzór  merytoryczny nad
działalnością i współpracą wszystkich komórek i osób sprawuje Edyta Rećko 

§ 6

[rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych]

Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakresie: 

a) ambulatoryjnych, świadczeń fizjoterapeutycznych dla dzieci, 

b) konsultacji specjalisty neurologii dziecięcej, 

c) konsultacji specjalisty rehabilitacji dziecięcej.
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