
 

Regulamin Rejestracji Internetowej 

Przychodnia Medycyna Polska Sp. z o.o. 

 

Przychodnia Medycyna Polska 

Ul. Św. Łazarza 14; Kraków 

Tel. +48 12 428 37 00 

 

1. Rejestracja Internetowa jest możliwa dla wszystkich pacjentów, którzy dokonali wyboru 

lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Medycyna Polska Sp. z o.o. w Krakowie. 

2. Logowanie się do systemu Rejestracji Internetowej następuje po wpisaniu numeru PESEL, oraz 

hasła które przekazywane jest pacjentowi osobiście przez pracownika rejestracji Przychodnia 

Medycyna Polska Sp. z o.o. Hasło to przy pierwszym logowaniu zostaje zmienione na hasło 

Pacjenta. 

3. Rejestracja dostępna jest do poradni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej — dorośli i dzieci  

jedynie na własne nazwisko lub nazwisko osoby, której jest się przedstawicielem ustawowym. 

4. Przedstawiciele ustawowi dzieci mogą zarejestrować wizytę internetową jedynie w godzinach 

przyjęć poradni dla dzieci chorych. 

5. Zalogowanie się do Rejestracji Internetowej umożliwia zaplanowanie wizyty w przychodni, jej 

potwierdzenie lub odwołanie, przeglądanie zaplanowanych wizyt i dostępnych terminów. 

6. Nie ma możliwości zmiany Pacjenta, którego wizyta została potwierdzona, na inną osobę ani 

poprzez Rejestrację Internetową ani bezpośrednio w Przychodni. 

7. Zarejestrowanie wizyty poprzez Rejestrację Internetową nie gwarantuje odbycia wizyty 

bezpłatnej, jeżeli nie zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach 

NFZ w dniu wizyty. 

8. Rejestracja Internetowa dostępna jest najwcześniej od 14 do 2 dni przed terminem wizyty. 

9. Przychodnia Medycyna Polska udostępnia do Rejestracji Internetowej ograniczoną liczbę wizyt 

do poszczególnych lekarzy i poradni. 

10. Potwierdzenie przez Przychodnię zaplanowanej wizyty jest automatyczne, o ile pacjent podał 

swój prawidłowy adres e-mail oraz wyraził zgodę na jego użycie w tym celu. 

11. Najpóźniej 48 godzin przed terminem wizyty na stronie Rejestracji Internetowej pacjent 

powinien potwierdzić jej termin jest to też najpóźniejszy dozwolony termin rezygnacji z wizyty. 

12. Pacjent, który nie zrezygnował z wizyty na stronie internetowej i nie przybył  na wizytę do 

poradni, może zostać pozbawiony prawa do Rejestracji Internetowej na okres do trzech 



 

miesięcy. Informację o tym otrzymuje mailem, o ile pacjent podał swój prawidłowy adres e-

mail do kontaktów z Przychodnią. 

13. Zasady działania Rejestracji Internetowej podlegają przepisom prawa o ochronie danych 

osobowych oraz wewnętrznym procedurom polityki bezpieczeństwa, obowiązującym w 

Przychodni Medycyna Polska. 

14. Regulamin Rejestracji internetowej dostępny jest na stronie internetowej 

www.przychodniamedycynapolska.pl 

15. Wszelkie problemy z dostępem do Rejestracji Internetowej można zgłaszać e-mailowo pod 

adresem: kontakt@przychodniamedycynapolska.pl. 


