
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
DLA PODOPIECZNEGO FUNDACJI RAFAŁA WILKA SPORT JEST JEDEN 

 
 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z pomocy psychologicznej, doradztwa i konsultacji 
psychologicznych organizowanych dla podopiecznych Fundacji Rafała Wilka Sport Jest Jeden z siedzibą 
w Rzeszowie.  
 
Definicje użyte w Regulaminie 
Fundacja – Fundacja Rafała Wilka Sport Jest Jeden, ul. Łukasiewicza 52, 35-604 Rzeszów; 
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z pomocy psychologicznej dla podopiecznego 
Fundacji Rafała Wilka Sport Jest Jeden.  
 
I. Postanowienia ogólne  

1. Fundacja w ramach swoich działań statutowych umożliwia podopiecznemu skorzystanie z 

pomocy psychologicznej.  

2. Każdy podopieczny Fundacji, który wyraził chęć i zgodę na pomoc psychologiczną, 

zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 
II. Warunki korzystania z pomocy psychologicznej 

1. Z pomocy psychologicznej może skorzystać wyłącznie podopieczny Fundacji, a także jego 

członkowie rodziny.  

2. Warunkiem udzielenia pomocy psychologicznej jest wyrażenie zgody przez podopiecznego lub 

członka rodziny, w tym zgody na przekazanie jego danych kontaktowych do psychologa 

współpracującego z Fundacją. Skorzystanie z pomocy psychologicznej jest więc dobrowolne.  

3. Podopieczny każdorazowo będzie informowany o źródłach finansowania pomocy 

psychologicznej.  

4. Szczegółowe cele i sposoby udzielenia pomocy psychologicznej w stosunku do osoby objętej 

taką pomocą określa psycholog współpracujący z Fundacją.  

 
III. Przebieg udzielanej pomocy psychologicznej 

1. Na podstawie udzielonej zgody podopiecznego lub jego członka rodziny, psycholog podejmuje 

kontakt telefoniczny celem umówienia pierwszej konsultacji psychologicznej.  

2. Psycholog podejmuje z podopiecznym lub jego członkiem rodziny kontakt telefoniczny, w 

ramach którego omawiane są kwestie organizacyjne.  

3. Na podstawie pierwszej konsultacji psychologicznej, psycholog proponuje podopiecznemu lub 

członkowi rodziny dalszą pomoc psychologiczną, wyznaczając jej wymiar i zakres. Do wyłącznej 

decyzji podopiecznego lub jego członka rodziny należy, czy z takiej propozycji skorzysta.  

4. Dalsze konsultacje psychologiczne przebiegają w ustaleniu z psychologiem.  

 



 

 

IV. Obowiązki korzystającego z pomocy psychologicznej. Odwołanie konsultacji 

psychologicznej  

1. Korzystający z pomocy psychologicznej jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na 

umówione wcześniej spotkanie. W przypadku natomiast konsultacji prowadzonej za pomocą 

środków telekomunikacyjnych, jest zobowiązany do punktualnego podjęcia kontaktu.  

2. W przypadku spóźnienia na umówioną konsultację psychologiczną, jej czas zostanie 

odpowiednio skrócony.  

3. Po uprzednim umówieniu wizyty, nie ma konieczności jej dodatkowego potwierdzenia.  

4. Odwołanie konsultacji psychologicznej najpóźniej 24 godziny przed jej umówionym terminem 

jest bezpłatne.  

5. Odwołanie konsultacji psychologicznej z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny przed jej 

umówionym terminem wiąże się z koniecznością jej opłacenia w kwocie 120 zł.  

6. W szczególnych okolicznościach, za uprzednią zgodą psychologa, korzystający z pomocy 

psychologicznej, może zmienić umówiony termin konsultacji. W tym też celu należy podjąć 

kontakt telefoniczny lub osobisty z psychologiem najpóźniej 2 dni przed umówioną konsultacją 

psychologiczną.  

 
 

V. Koszty związane z udzieleniem pomocy psychologicznej 

1. Udzielenie pierwszej konsultacji psychologicznej jest bezpłatne.  

2. Każda kolejna konsultacja psychologiczna jest odpłatna według cennika przyjętego przez 

psychologa, przy czym stawka ta nie przekracza 120 zł za 50 min konsultacji psychologicznej.  

 
 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi z życie z dniem jego ogłoszenia.  

2. Realizacja pomocy psychologicznej możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej.  

3. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej Fundacji 

www.fundacjarafalawilka.pl.  

 
 

http://www.fundacjarafalawilka.pl/

