
 

Regulamin programu polityki zdrowotnej 

„Dbając o Zdrowie – Rehabilitacja dla Mieszkańców Gminy Polkowice” 
 

1. Realizatorem programu polityki zdrowotnej „Dbając o Zdrowie – Rehabilitacja dla 

Mieszkańców Gminy Polkowice” jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 

Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach. 

2. Program polityki zdrowotnej „Dbając o Zdrowie” jest w całości finansowany ze 

środków budżetu Gminy Polkowice. 

3. Okres realizacji programu: od 01.02.2018 r. do 14.12.2018 r., jednak nie krócej niż do 

30.11.2018 r. 

4. Pacjent w jednym terminie ma możliwość korzystać z jednego wybranego programu 

polityki zdrowotnej finansowanego ze środków budżetu gminy Polkowice 

realizowanego w Aquapark Polkowice – Regionalnym Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjnym S.A. 

5. Udział w programie „Dbając o Zdrowie” jest dobrowolny przy spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice – złożenie stosownego pisemnego 

oświadczenia, 

b) umówienie w rejestracji przychodni wizyty lekarskiej w poradni 

rehabilitacyjnej. 

6. Pakiet zabiegów rehabilitacyjnych zlecony przez lekarza poradni rehabilitacyjnej 

zawiera rodzaj i ilość zabiegów. 

7. Po wizycie lekarskiej pacjent zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do 7 dni) 

zgłosić się do rejestracji przychodni w celu dokonania opłaty za pakiet zabiegów 

rehabilitacyjnych i umówienia się na zabiegi. W innym przypadku pacjent będzie 

zobowiązany do opłaty za odbytą wizytę lekarską w wysokości 55,00 zł. 

8. Pacjent musi dokonać opłaty w wysokości określonej przez Aquapark przed 

rozpoczęciem realizacji zabiegów. Płatność ta uzależniona jest od rodzaju zleconego 

pakietu rehabilitacyjnego i wynosi 2,00 zł za każdy zabieg. 

9. Aquapark nie dokonuje zwrotu środków finansowych za niewykorzystane zabiegi  

w ramach pakietów rehabilitacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, po 

wcześniejszej konsultacji lekarza z pacjentem, lekarz ma możliwość dokonania 

zmiany na inne zabiegi rehabilitacyjne dostępne w pakietach. 

10. Zlecone i opłacone zabiegi należy wykorzystać do dnia 14.12.2018 r. 

11. Pacjent ma możliwość powtórzenia świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu 

obowiązującej procedury, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu bieżącego cyklu 

zabiegów oraz w sytuacji posiadania przez Spółkę wolnych środków przeznaczonych 

na realizację zadania. 



12. W przypadku, gdy pacjent nie może zgłosić się na zabiegi w ustalonym terminie, jest 

on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika rejestracji 

przychodni w celu ustalenia nowego terminu zabiegów. 

13. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta na zabiegi w wyznaczonym terminie, 

podlega on wykreśleniu z listy oczekujących na zabiegi. niewykorzystane zabiegi będą 

możliwe do realizacji w przypadku ponownego umówienia się w rejestracji na termin 

zgodny z kolejką oczekujących na zabiegi w ramach programu polityki zdrowotnej, 

jednak nie później niż do 30.11.2018 r. 

14. Miejsce i czas realizacji świadczeń w ramach zabiegów: 

a) rejestracja przychodni czynna: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

10.00 do 18.00, 

b) w zakresie badań lekarskich: gabinet lekarski na terenie Aquapark Polkowice – 

Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. czynny: 

            Poniedziałek 16.00–17.30 

            Wtorek 15.00–16.30 

                                    Środa 15.00–16.30 

                                    Czwartek 15.00–16.30 

Piątek 15.30–17.00, 

c) w zakresie ćwiczeń i zabiegów wchodzących w skład pakietów 

rehabilitacyjnych gabinety są czynne od godz. 7.00 do 21.00 na terenie spółki 

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 

dokładne godziny świadczeń określone są po umówieniu w rejestracji 

przychodni w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjne S.A. 

 

 

 


