
 

REGULAMIN STAŻU DLA LOGOPEDÓW I 
NEUROLOGOPEDÓW 

 
Miejsce stażu: Fizjomed Prywatne Centrum Fizjoterapii i Osteopatii 
ul.Królowej Jadwigi 281a, 30-234 Kraków 

Liczba miejsc: ograniczona 

Cena stażu: 1000 zł (200 zł/os. za 1 dzień stażu) 

Ilość dni stażu: 5 

Wpisowe: 200 zł* płatne przy aplikowaniu na staż (wpisowe nie 
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze stażu).  

Program dzienny: 09:00 – 16.00 

Opiekunowie stażu:  

Marta Karwot-Pięta - neurologopeda  
Anna Bobińska - naurologopeda 
Edyta Szczurek - neurologopeda 

 
Organizator: 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Fizjomed Academy 
Filip Pięta 
NIP:676-209-30-55 
Nr wpisu do ewidencji szkół: 4430.12.192 
ul. Królowej Jadwigi 281a  
30-234 Kraków 

 
Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania i odbywania odpłatnego 
stażu w Placówce Fizjomed Prywatne Centrum Fizjoterapii i 
Osteopatii w Krakowie. 

2. Staż organizowany jest przez Niepubliczna Placówka Kształcenia 
Ustawicznego Fizjomed Academy w Krakowie. 
 

Zapisy i organizacja stażu 
 

1. Osoba chcąca wziąć udział w stażu dokonuje zgłoszenia drogą 
mailową  na adres email: biuro@fizjomedacademy.pl .  

2. Staż przeznaczony jest dla studentów kierunku logopedia oraz 
neurologopedia,  którzy chcą zdobyć umiejętności praktyczne w 
pracy z dzieckiem z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów. 

mailto:biuro@fizjomedacademy.pl


 

3. W pierwszej kolejności na staż przyjmowani są studenci a w 
dalszej kolejności absolwenci, którzy ukończyli studia wskazane w 
punkcie 2 w 2022 oraz absolwenci kolejnych lat. 

4. Uczestnik stażu wybiera 1 z 4 zaproponowanych przez 
Organizatora staży: 

• Staż – pierwsze kroki – praca z niemowlętami, 
wcześniakami – opiekun: Marta Karwot-Pięta. 

• Staż -  rosnę – praca z niemowlętami i dziećmi do 3 roku 
życia – opiekun: Edyta Szczurek. 

• Staż – typowo i nietypowo – praca z dziećmi od 3 do 6 roku 
życia – normatywnymi i nienormatywnymi – opiekun: 
Anna Bobińska. 

• Staż -  Fizjomed Eat – połączenie trzech staży – pierwsze 
kroki, rosnę, typowo i nietypowo. Przekrój pacjentów w 
różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami – opiekun: Marta 
Karwot-Pięta. 

5. Uczestnik stażu wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem 
Opiekuna stażu. 

6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika stażu do pracy w gabinecie 
jest wyrażenie każdorazowo zgody rodzica dziecka w terapii na 
obecność osób 3 w gabinecie. 

7. Staż trwa w wyznaczonych godzinach od 9:00-16:00. 
8. W gabinecie podczas terapii wraz z opiekunem może przebywać 

tylko 2 uczestników stażu. 
9. Uczestnik stażu w dniu odbywania zajęć powinien być zdrowy tj. 

bez oznak infekcji. 
10. Z powodu nieobecności w wyznaczonym dniu stażu nie ma 

możliwości odrobienia zajęć w innym terminie. 
11. Jeśli uczestnik stażu w dniu odbywania stażu ma objawy infekcji 

zobowiązany jest do powiadomienia Opiekuna stażu o tym fakcie 
i w takiej sytuacji odrobienie zajęć możliwe będzie wraz z kolejną 
edycją. 

12. Staż może zostać odstąpiony innej osobie po wcześniejszym 
powiadomieniu Opiekuna lub Organizatora stażu. Każdy taki 
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie o czym Uczestnik 
stażu zostanie poinformowany. 

13. Po ukończeniu stażu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia 
stażu wraz z ilością godzin i tytułem wybranego przez siebie stażu. 
 

Obowiązki Uczestnika stażu 
 

1. Uczestnik stażu zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego 
rozkładu czasu wykonywania stażu. 

2. Uczestnik stażu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i 
zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w miejscu 
stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej 
zasad bhp. 



 

3. Uczestnik stażu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 
wszystkich informacji dotyczących pacjentów ich rodziców i 
opiekunów. (Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy)  

Obowiązki organizatora i opiekuna stażu 
 

1. Opiekun stażu przekazuje wiedzę zgodną ze sztuką. Zobowiązany  
jest do rzetelnej i sumiennej realizacji programu stażu. 

2. Opiekun stażu może sprawować opiekę nad maksymalnie 2 
stażystami. 

3. Organizator stażu zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i 
higienicznych warunków stażu. 

4. Organizator zobowiązuje się do wystawienia  Uczestnikowi stażu 

imiennego certyfikatu z informacjami w jakim zakresie 

godzinowym i tematycznym zrealizowała staż.  

5. W przypadku nieobecności, choroby Opiekuna stażu, Uczestnik 

stażu zostanie poinformowany o możliwości wyznaczenia nowego 

terminy zajęć. 

Płatności i terminy 

1. Wpisowe 200 zł - do 3 dni od zapisania się na staż (wpisowe jest 
bezzwrotne). 

2. Pozostała kwota 800 zł – do 30 dni przed datą rozpoczęciem 
stażu..  

3. Organizator wystawi fakturę na dane otrzymane przez Uczestnika 
stażu i wyśle je pocztą, pocztą elektroniczną lub dostarczy 
osobiście do rąk Uczestnika w dniu rozpoczęcia stażu za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.  

4. Zgłoszenie na staż należy opłacić najpóźniej w terminie 3 dni od 
momentu jego przesłania. Po tym terminie nieopłacone 
zgłoszenia mogą zostać usunięte o czym Uczestnik stażu zostanie 
poinformowany.  

5. Zapisując się na staż, Uczestnik stażu akceptuje terminy zajęć a 
jego częściowa lub całkowita nieobecność na stażu nie powoduje 
zwolnienia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za cały staż.  

6. Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:  
89 1050 1445 1000 0090 9656 4159. W tytule przelewu należy 
wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwę oraz datę stażu.  

7. W przypadku wpłaty wpisowego oraz braku wpłaty pozostałej 
kwoty za staż zgodnie z terminami płatności, wpisowe nie będzie 
zwracane, a w przypadku braku uiszczenia pozostałej kwoty w 
terminie 2 dni od wezwania uczestnika kursu do zapłaty pozostałej 
kwoty, decyzją organizatora może zostać on usunięty z listy 
uczestników kursu o czym zostanie poinformowany.  

 
 
 



 

 

Z poważaniem 
Filip Pięta 
Fizjomed Academy 

 
 

 

 

 

 


