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§ 1 
Informacje ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z komercyjnych 
usług rehabilitacji medycznej świadczonych przez Zespół 
Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”  
z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51. 
 

§ 2 
Definicje 

 
Regulamin – niniejszy regulamin jest podstawą świadczenia 
usług rehabilitacji medycznej przez Gwarek,  dostępny również 
na stronie internetowej http://www.gwarek.info 
”GWAREK” – Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w 
Polsce, Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu 
Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy  
ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, KRS 0000122252, 
zwana w dalszej części regulaminu „Gwarek”. 
Pacjent – każda osoba korzystająca z komercyjnych  
stacjonarnych lub ambulatoryjnych usług rehabilitacji 
medycznej w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Gwarek”. 
Biuro Obsługi Pacjenta – punkt informacyjny w siedzibie 
Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Gwarek” 
 

§ 3 
Podstawy wykonywania usług rehabilitacji medycznej 

 
1.  Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Gwarek” świadczy usługi stacjonarnej  i ambulatoryjnej 
rehabilitacji medycznej w siedzibie Gwarka w Goczałkowicach- 
Zdroju. 
2.  „Gwarek” posiada wszelkie wymagane uprawnienia do 
udzielania świadczeo medycznych z zakresu rehabilitacji 
medycznej.  
3.  Pomieszczenia „Gwarka” spełniają wszystkie wymagania 
określone właściwymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności ustawy o działalności 
leczniczej i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i rehabilitacji 
leczniczej a także aktów wykonawczych do tych ustaw,  oraz są 
zaopatrzone w urządzenia i aparaty potrzebne do należytego 
świadczenia usług.  
4. Pacjent w momencie rezerwacji, podaje pracownikowi 
Recepcji, zgodnie ze stanem faktycznym,  informacje o stopniu 
zdolności do samoobsługi- krótka ankieta samodzielności  
w karcie Rezerwacji. Na tej podstawie pracownik Recepcji 
kwalifikuje pacjenta do danej kategorii. 
 

§ 4 
Zakres świadczonych usług 

 
1.  Pacjent może przystąpid do korzystania ze świadczeo 
rehabilitacyjnych po zapoznaniu się z brzmieniem niniejszego 
Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia woli w formie pisemnej 
(poprzez podpisanie deklaracji, zgłoszenie pocztą elektroniczną, 
faxem, listownie, itp.) lub ustnej (telefonicznie). 
2.  Ostateczna kwalifikacja do rehabilitacji w „Gwarku” 
odbywa się na podstawie badania Pacjenta w Gwarku i może 
wiązad się ze zmianą kategorii leczenia oraz zmianą ceny za 
pobyt. Pacjent zobowiązany jest do zabrania ze sobą  
dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia, które w jego 
przypadku podlega rehabilitacji. 
3.  „Gwarek” realizuje odpłatne świadczenia rehabilitacyjne, 
na podstawie kwalifikacji dokonanej przez uprawnionego 
lekarza. 

4.  Świadczenie usług odbywa się poprzez wykupienie  
Pobytu, który swym zakresem obejmuje:  
a. zakwaterowanie  na Oddziale w pokoju 1 lub 2-osobowym ,  
b. całodobowy nadzór lekarski , pielęgniarski  
c. rehabilitację:  
- od poniedziałku do soboty , z wyjątkiem niedziel i  świąt:  
4 rodzaje zabiegów/ dzieo 
d. Wyżywienie:  trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja – 
na zlecenie lekarskie dostępna dieta. 
5.  Lekarz prowadzący - specjalista rehabilitacji i/lub 
neurologii, w ramach Pobytu jest zobowiązany do:  
a) ustalenia celu i planu leczenia rehabilitacyjnego  - ustalany 
zostaje w zależności od stwierdzanych w badaniu 
przedmiotowym deficytów, potrzeb i możliwości pacjenta,  
b)  wykonania  badania EKG,  
c)  ew. modyfikacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji 
w trakcie pobytu,  
d)  wydania karty informacyjnej z leczenia.  
6.  Pacjent ma prawo do wykupienia dodatkowych świadczeo 
medycznych ponad oferowane w § 4 pkt 4, po konsultacji z 
lekarzem prowadzącym. 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki Pacjenta 

 
1.  W czasie korzystania ze świadczeo medycznych w Gwarku 
pacjent ma prawo do:  

a) poszanowania godności oraz uprzejmego 
traktowania przez personel medyczny, 

b) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o 
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z 
wymaganiami wiedzy medycznej, 

c) wyrażania zgody na udzielenie określonych 
świadczeo zdrowotnych lub ich odmowy, po 
uzyskaniu informacji o proponowanych metodach 
diagnostycznych  
i terapeutycznych; 

2.  Pacjent zobowiązany jest przybyd do Gwarka, na własny 
koszt, w wyznaczonym terminie a ponadto przedstawid 
dokumentacje medyczną i na miejscu uzupełnid stosowne 
dokumenty i formularze. (Oświadczenia pacjenta dotyczące 
uzyskiwania informacji o stanie zdrowia 
i udzielonych świadczeniach oraz udostępniania dokumentacji 
medycznej, zgoda na badania i zabiegi).  
3.  Przybywający  na rehabilitację do Gwarka, Pacjent 
zobowiązany jest zabrad ze sobą przedmioty codziennego 
użytku zwyczajowo zabierane przez pacjentów (kapcie, szlafrok, 
piżama, strój do dwiczeo, środki higieny osobistej, obuwie itd.).  
4.  Gwarek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody, urazy bądź zaburzenia związane ze świadczonymi 
usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też  
w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazao i innych 
okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane 
personelowi. 
5.  Pacjent ponosi odpowiedzialnośd finansową za 
ewentualne szkody wyrządzone na terenie Gwarka. 
6.  Wprowadzanie zwierząt na teren Gwarek jest zabronione. 
7.  Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek 
środków odurzających w czasie przebywania na terenie Gwarka 
jest zabronione. 
8.  W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na 
terenie Gwarka, personel ma prawo przerwad świadczenie 
usługi i poprosid o niezwłoczne opuszczenie pomieszczeo 
Gwarka. W takiej sytuacji Gwarek ma prawo do 
natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług 
bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat. 
 
 
 

http://www.gwarek.info/
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§ 6 
System odpłatności usług 

 
1.  Usługi rehabilitacji medycznej świadczone przez Gwarek są 
odpłatne. 
2.  Cenę Pobytu ustala się w wysokości stanowiącej 
równowartośd iloczynu stawki kwotowej (cena osobodnia) i 
liczby dni udzielania świadczeo.  
3.  Przeprowadzenie kwalifikacji lekarskiej na podstawie 
niniejszego Regulaminu jest bezpłatne, o ile pacjent zostanie  
zakwalifikowany do leczenia na Oddział. W przypadku nie 
zakwalifikowania  do leczenia, pacjent ponosi koszt wstępnego  
badania lekarskiego w kwocie 50 zł, a wpłacona zaliczka, 
pomniejszona  o kwotę badania, zostaje zwrócona. 
4.  Cena określona w ust. 2 nie obejmuje kosztów leków, 
materiałów medycznych, pielęgnacyjnych, transportu. Wszelkie 
usługi których nie obejmuje Pobyt, w tym te o których mowa 
powyżej, a także w ust. 5 i § 4 ust. 6, są płatne dodatkowo na 
zasadach określonych w ust. 7.  
5.  Pacjent pokrywa koszty dodatkowe w ramach rehabilitacji 
medycznej, będące konsekwencją niezbędnego postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego i nieobjętych odpłatnością za 
świadczone usługi lub innych usług zamawianych przez Pacjenta 
podczas pobytu w Gwarku.  
6.  Jeśli uzyskanie zgody Pacjenta na wykonanie usług 
dodatkowych jest niemożliwe, Gwarek zastrzega sobie prawo 
do wykonania wszystkich niezbędnych procedur i użycia 
środków dla ratowania zdrowia i życia Pacjenta i obciążenia 
Pacjenta kosztem tych niezbędnych dodatkowych procedur i 
środków, przy czym maksymalnie Pacjent zostanie obciążony 
dodatkowymi kosztami usług dostarczonych z obiektywnych 
przyczyn medycznych do kwoty stanowiącej równowartości 50% 
zamówionych przez Pacjenta usług.  
7.  Pacjent zobowiązany jest dokonad zapłaty opłat za usługi, 
o których mowa w ust. 4, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu w 
Oddziale po otrzymaniu przez Pacjenta faktury rozliczającej 
wszystkie usługi.  
 

§ 7 
Zaliczki 

 
1.  Ustala się wpłatę zaliczki za przedmiot świadczenia w 
wysokości 30 % wartości opłaty.  
2.  Pacjent zobowiązuje się wpłacid Zaliczkę gotówką w 
Gwarku lub na konto bankowe Gwarka, numer: 96 8448 0004 
0030 8278 2000 0001w terminie określonym w ust. 3.  
3.  Pacjent zobowiązuje się wpłacid na rzecz Gwarka wartośd 
Zaliczki najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem 
planowanej rehabilitacji.  
4.  W przypadku braku dokonania przez Pacjenta wpłaty 
Zaliczki w terminie określonym w ust. 3 Gwarek może odstąpid 
od świadczenia usług.  
 

§ 8 
Rozwinięcie 

 
1.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 
Gwarkowi udzielenie Pacjentowi świadczeo zdrowotnych (w 
tym np. zmianę stanu zdrowia Pacjenta), kierując się wyłącznie 
dobrem Pacjenta, Gwarek zastrzega sobie prawo do przekazania 
Pacjenta za jego zgodą innym placówkom służby zdrowia. W 
przypadku, gdy wynagrodzenie należne Gwarkowi za czas 
stacjonarnej rehabilitacji będzie niższe niż Zaliczka, Gwarek 
zwróci Pacjentowi różnicę w sposób ustalony z Pacjentem w 
terminie 14 dni od opuszczenia Gwarka. Natomiast w 
przypadku, gdy opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim 
będzie wyższe niż Zaliczka, Pacjent zobowiązuje się zapłacid 
Centrum należną różnicę w terminie 14 dni od opuszczenia 
Gwarka.  

2.  W przypadku, kiedy wywiązanie się z obowiązków 
określonych w umowie przez Gwarek nie jest możliwe z 
przyczyn niezależnych od Gwarka lub z powodu siły wyższej, 
Pacjent zostanie o tym powiadomiony bez zbędnej zwłoki.  
3.  W przypadku opisanym w ust. 2, strony  powinny uzgodnid 
nowy termin rozpoczęcia świadczenia usług medycznych.  
4.  W przypadku niewykonania przedmiotu Regulaminu z 
winy Gwarka, Gwarek zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu 
Zaliczki w sposób ustalony z Pacjentem.  
5.  W przypadku nieskorzystania przez Pacjenta z usług 
będących przedmiotem Regulaminu, Zaliczka wpłacona przez 
Pacjenta zostanie stosownie rozliczona w stosunku do kosztów 
poniesionych przez Gwarka, tj. Gwarek dokona potrącenia z 
wpłaconej Zaliczki. W takim przypadku Pacjent powinien 
niezwłocznie powiadomid pisemnie Gwarek o rezygnacji  
z rehabilitacji.  
6.  W przypadku skrócenia przez Pacjenta czasu pobytu, 
Pacjent ma on prawo do zwrotu nadwyżki wpłaconej Zaliczki po 
uprzednim należytym umotywowaniu konieczności 
wcześniejszej rezygnacji z usług. Uprawnienie to przysługuje 
jedynie w przypadku pobytów trwających powyżej 5 dni.  
 

§ 9 
Postanowienia koocowe 

 
1.   Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na 
odległośd na podstawie niniejszego Regulaminu bez podania 
przyczyny w terminie 10 dni od jej zawarcia. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej, ustawy z 28 lipca 2005 r., o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2012 r. poz. 651). 
3.  Wszelkie spory mogące wyniknąd przy wykonywaniu usług 
rehabilitacji medycznej Strony będą się starały rozstrzygnąd w 
sposób polubowny. 
4.  Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 
opublikowania na stronie internetowej Gwarka 
(www.gwarek.info). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 

         Data  i podpis pacjenta 


