
 
1. Podmiot leczniczy (zwany dalej: „Podmiotem Leczniczym”) działa pod firmą: 

„Terapeutica Fizjoterapia Beata Czekała” z siedzibą pod adresem: Alojzego 
Biernackiego 113, 44-370 Pszów, numer NIP: 6472590288 oraz REGON: 386404882.   

2. Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego: 
Adres korespondencyjny podmiotu 
leczniczego: 
 

ul. Alojzego Biernackiego 113 

44-370 Pszów 

Numer telefonu podmiotu leczniczego: 
 

533 933 660 

Adres poczty elektronicznej podmiotu 
leczniczego: 
 

kontakt.terapeutica@gmail.com 

Adres strony internetowej podmiotu 
leczniczego: 

www.terapeutica-fizjoterapia.pl 

 
3. Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000242799, organ rejestrowy: Wojewoda 
Śląski.  

4. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne.  

5. Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu 
fizjoterapii, polegających na:  

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
2) kwalifikowaniu i planowaniu fizykoterapii; 
3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; 
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 
5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych;  

6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 
7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 
8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu 

zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności 
i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; 

9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób 
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 

10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do 
zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.  

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za 
udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik.  

 
 
 
 
 
 
 



CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
udzielane przez „Terapeutica Fizjoterapia Beata Czekała” 

 
 

  
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE 

 

 
CENA BRUTTO 

  
MASAŻE LECZNICZE 

 
1. Masaż leczniczy – całościowy (60 minut) 120 zł 
2. Masaż leczniczy – częściowy (30 minut) 60 zł  

 
KONSULTACJE FIZJOTERAPEUTYCZNE 

 
3. Konsultacja fizjoterapeutyczna  70 zł 

 
WIZYTY TERAPEUTYCZNE  

 
4. Terapia indywidualna neurologiczna - pierwsza wizyta  100 zł 
5. Terapia indywidualna neurologiczna -  kolejne wizyty  80 zł  
6. Leczenie układu ruchu, terapia manualna, osteopatia 100 zł  
7. Kinesiology Taping – aplikacja  40 zł  
8. Fizjoterapia w domu pacjenta  Od 100 zł* 

 
 

*Przy dużej odległości od Centrum Fizjoterapii cena wizyty domowej może ulec zmianie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
przez „Terapeutica Fizjoterapia Beata Czekała” 

 
  

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA 
 

 
OPŁATA ZA 

UDOSTĘPNIENIE 
 

1. Kopia dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę 
2. Wydruk dokumentacji medycznej 0,36 zł za stronę 
3. Odpis dokumentacji medycznej 10,33 za stronę 
4. Wyciąg dokumentacji medycznej 10,33 za stronę 
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub 

DVD).  
2,06 zł 

6.  Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w 
postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na 
informatycznym nośniku danych 

 
bezpłatnie 

 
 

 


