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REGULAMIN PROWADZENIA DIAGNOZ AUTYZMU -   
KOMPLEKSOWYCH WIELOSPECJALISTYCZNYCH DIAGNOZ KLINICZNYCH 

 
I. INFORMACJE ORGANIZACYJNO-PRAWNE 

1. Ośrodek Terapii COGITO stanowi zakład leczniczy prowadzony przez FUNDACJĘ SENSOR 
2. Ośrodek Terapii COGITO (działający jako zakład leczniczy FUNDACJI SENSOR) jest wpisany do 
Rejestru Podmiotów prowadzących działalność lecznicą pod numerem 000000223279 
3. Organem prowadzącym Ośrodek Terapii COGITO jest FUNDACJA SENSOR. Jest to organizacja 
pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą i nie działająca dla zysku (non for profit). 
4. Nadzór nad Fundacją SENSOR sprawuje  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
5. Informacje o Ośrodku Terapii COGITO, zakresie usług oraz pracujących w nim specjalistach 
znajdują się na stronie internetowej cogito.rzeszow.pl   
6. Ośrodek Terapii COGITO prowadzi działalność pod adresem: Ul. Warszawska 82, 25-205 
Rzeszów 
 

II. RZETELNOŚĆ I OBIEKTYWNOŚĆ REALIZOWANYCH USŁUG 
1. Usługi w zakresie diagnozy autyzmu NIE SĄ UKIERUNKOWANE NA POTWIERDZENIE AUTYZMU. 
CELEM DIAGNOZY JEST ROZPOZNANIE ZABURZENIA, PRZYCZYNY TRUDNOŚCI Z JAKIMI ZGŁASZA SIĘ 
PACJENT (lub jest zgłaszany w przypadku nieletniego) 
2. Ośrodek Terapii COGITO nie czerpie jakichkolwiek korzyści związanych ze zdiagnozowaniem u 
danej osoby autyzmu – nie prowadzi szkoły czy przedszkola mogących uzyskiwać wyższe przychody 
dzięki obecności osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu.  
3. Ośrodek Terapii COGITO świadczy usługi wyłącznie opłacane ze środków prywatnych Pacjentów, 
świadczone usługi nie są w żadnym stopniu finansowe ze środków publicznych (w tym ze środków 
NFZ).  
4. Zapłata wynagrodzenia dla Ośrodka Terapii COGITO za przeprowadzenie kompleksowej diagnozy 
autyzmu W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE, IŻ AUTYZM ZOSTANIE ZDIAGNOZOWANY. Usługę 
stanowi przeprowadzenie diagnozy, natomiast wynik diagnozy jest obiektywnie stwierdzany przez 
zespół diagnostyczny. Osoby zainteresowane wyłącznie usługami ukierunkowanymi na potwierdzenie 
autyzmu (pomimo braku obiektywnych przesłanek medycznych) prosimy o NIEKORZYSTANIE W TYM 
ZAKRESIE Z USŁUG Ośrodka Terapii COGITO 
 

III. INFORMACJE PODSTAWOWE 
1. Niniejszy regulamin opisuje zakres usług w zakresie procesu diagnostycznego prowadzącego 
do ustalenia rozpoznania (rozumianego w sensie medycznym) autyzmu. Przez rozpoznanie należy 
rozumieć czy u osoby poddawanej diagnozie występuje (lub nie występuje) autyzm bądź inne 
całościowe zaburzenie rozwojowe ( spektrum autyzmu). Taka diagnoza w terminologii medycznej 
określana jest jako diagnoza nozologiczna bądź diagnoza medyczna – jest to diagnoza ukierunkowana 
na rozeznanie konkretnej jednostki chorobowej lub zespołu zaburzeń zgodnie z kryteriami 
diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10)  
2. Udział w diagnozach przeprowadzanych przez COGITO oznacza akceptację wszystkich 
zapisów znajdujących się w „REGULAMIN PROWADZENIA DIAGNOZ AUTYZMU”.  W sytuacji gdy dana 
osoba nie zgadza się z zapisami „REGULAMINU PROWADZENIA DIAGNOZ AUTYZMU” wówczas winna 
nie korzystać lub zrezygnować z usług diagnoz realizowanych przez COGITO 
3. Diagnoza jest przeprowadzana w co najmniej 3-osobowym zespole diagnostycznym. Zespół 
diagnostyczny składa się z: 

 Lekarz psychiatra 
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 Psycholog (psychoterapeuta) 

 Logopeda/Pedagog  
4. Dane Klientów, zarówno nieletnich jak i pełnoletnich są objęte tajemnicą lekarską, podobnie 
jak przebieg prowadzonych spotkań diagnostycznych i uzyskane w tym zakresie informacje 
5. Osobą bezpośrednio koordynującą proces diagnozy jest kierownik zespołu diagnostycznego. 
Każda osoba zapisująca się na diagnozę otrzymuje informacje o składzie zespołu diagnostycznego, ze 
wskazaniem osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu 
6. Do decyzji zespołu diagnostycznego należy określenie wykorzystywanych narzędzi 
diagnostycznych. Zakres wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych jest określany indywidualnie, 
standardem jest wykorzystanie ADOS-2 w diagnozie dzieci i młodzieży. Dostępne narzędzia 
diagnostyczne w Ośrodku Terapii COGITO to: 
a) Dla dzieci i młodzieży: 

 Wywiad i obserwacja 

 ADOS-2 

 Próby własne 
 
b) Dla osób dorosłych: 

 MMPI 

 ADOS-2 

 Wywiad, rozmowa diagnostyczna 

 Próby własne 
7. Podczas przeprowadzania diagnozy autyzmu konieczne może być przeprowadzenie 
dodatkowych badań. Dodatkowe badania należy przeprowadzić na wyraźne zalecenie Kierownika 
Zespołu Diagnostycznego. Badania te przeprowadzane są poza Ośrodkiem COGITO, koszt tych badań 
ponosi Klient (koszty te nie są zawarte w cenie usługi COGITO).  
Badania te mogą dotyczyć: 

 wady wzroku i słuchu, by mieć pewność że odbiór bodźców przez te zmysły nie jest zakłócany 

 alergie – m.in. pokarmowe, które w przypadku mocnego nasilenia mogą doprowadzić do 
zapalenia wewnątrz całego organizmu, co również może zakłócać prawidłowy rozwój ; 

 sprawdzenie poziomu natężenia hormonów tarczycy, insuliny, poziom glukozy we krwi. Ich 
nieprawidłowe stężenie w organizmie również może być czynnikiem, który będzie zakłócał 
możliwości rozwojowe ; 

 Również pasożyty mogą powodować nadmierną ruchliwość i problemy z koncentracją; 

 W przypadku problemów ze snem istotne są badania neurologiczne, wykluczające 
nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego. 
 

IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
1.  Na diagnozę Rodzic/Opiekun Prawny umawia się telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub 
osobiście poprzez recepcję Ośrodka Terapii COGITO. W przypadku rejestracji za pośrednictwem  
e-maila Recepcja kontaktuje się telefonicznie z umawiającą osobą; 
2. Podczas rejestracji umawiany jest termin pierwszego spotkania diagnostycznego. Pozostałe 
terminy ustalane są po pierwszym spotkaniu. 
3. Proces diagnozy jest podzielony na 3 części. Każda część diagnozy jest nawiązaniem do 
poprzedniej części diagnozy.  
4. 3-etapowy proces diagnozy pozwala uniknięcie sytuacji prowadzenia całego procesu 
diagnostycznego w sytuacji, gdyż już po danym etapie zespół diagnostyczny wyklucza autyzm. W tej 
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sytuacji nie jest również konieczne ponoszenie niepotrzebnych kosztów realizacji całości procesu 
diagnostycznego 
5. W przypadku diagnoz realizowanych dla dzieci i młodzieży do rozpoczęcia procesu 
diagnostycznego konieczna jest zgoda obydwóch rodziców bądź w przypadku niemożności podpisów 
obydwóch rodziców oświadczenie jednego z rodziców, iż drugi rodzic nie o diagnozie i wyraża na nią 
zgodę 
6. Rodzic / Opiekun/Klient przed pierwszą wizytą zobowiązany jest do podpisania oświadczeń 
dotyczących: 

 Zapoznania się z regulaminem,  

 Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wzory ww. oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu 
W przypadku odmowy podpisania któregokolwiek z w. oświadczeń, dalsze realizowanie diagnozy jest 
niemożliwe, a wpłacona pierwsza opłata (200 PLN) przepada 
7. Rodzic/ Opiekun/Klient podczas wywiadu lub spotkania diagnostycznego może być 
poproszony przez zespół  o dostarczenie potrzebnych do diagnozy dokumentów lub nagrań 
beneficjenta ( fakt ten potwierdzony jest wpisem w dokumentacji diagnostycznej). Czas oczekiwania 
na brakujące dokumenty nie może przekraczać miesiąca od pierwszej wizyty. W przypadku 
przekroczenia tego terminu diagnoza opracowywana jest na podstawie zgromadzonej do tej pory 
dokumentacji i odbytych wizyt. 
8. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, a także zaistnienie wśród członków 
zespołu diagnozującego obawy co do utraty zdrowia lub życia terapeuta lub  zespół ma prawo 
przerwać diagnozę. W takim przypadku Opiekunowi /Klientowi zwracane są koszty 
tylko  niezrealizowanych wizyt obliczane za godzinę pracy członka zespołu diagnozującego według 
cennika. 
9. Omówienie diagnozy podczas spotkania podsumowującego odbywa się zawsze i jest częścią 
procesu diagnostycznego. Diagnoza poza postawieniem diagnozy lub stwierdzeniem braku 
możliwości jej postawienia nie zawiera szczegółowych zaleceń do pracy z dzieckiem, a wyłącznie 
ogólne  informacje o formach i  możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej. 
10. Diagnoza nie może zostać wysłana pocztą lub mailem, odbiór jest wyłącznie osobisty. 
11. Wszystkie nagrania i kopie dokumentów dostarczone przez Opiekuna/Klienta pozostają w 
dokumentacji diagnozy i są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.  
12. Istnieje możliwość nagrywania spotkań, np. Badania Testem ADOS-2, na prośbę Opiekuna/ 
Klienta i po złożeniu odpowiedniej dokumentacji i za dodatkową opłata 
13. W cenie diagnozy znajdują się wyłącznie elementy składowe zawarte w niniejszym 
Regulaminie.  
14. COGITO zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty Diagnoz w dowolnym momencie i bez 
podania przyczyny. Klient zostanie poinformowany o zmianie Oferty co najmniej 7 dni przed 
wprowadzeniem zmian, pocztą elektroniczną (o ile adres e-mail został przez niego udostępniony) 
oraz poprzez publikację zmienionej Oferty na stronie internetowej www.cogito.rzeszow.pl. 
Zmieniona Oferta jest wiążąca, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Klient 
nie zrezygnuje z usług świadczonych przez COGITO. 
 

V. PRZEBIEG DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY 
Diagnoza autyzmu w Ośrodku Terapii COGITO jest podzielona na III etapy.  Przebieg poszczególnych 

etapów: 

1.  DIAGNOZA AUTYZMU – POZIOM I – KWALIFIKACJA PODSTAWOWA - NA PODSTAWIE 
OBSERWACJI DZIECKA I WYWIADU Z RODZICAMI  
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A. Poziom I – rozpoznanie wstępne składa się z następujących działań: 

 Analiza przez psychoterapeutę dziecięcego (diagnosta w zakresie spektrum autyzmu) 
wypełnionego przez rodziców formularza diagnostycznego - 30 minut 

 Wizyta psychologiczna - Wywiad z rodzicami w zakresie rozwoju oraz funkcjonowania dziecka 
połączony z obserwacją dziecka- 50  minut 

 Badanie dziecka przez psychologa (diagnosta w zakresie spektrum autyzmu) – 50 minut  

 Spotkanie z  rodzicami celem: omówienia wyników rozeznania i podjęcia dalszych kroków 
B. W wyniku poziomu I diagnozy: 

 Rodzic zostaje poinformowany o wnioskach z diagnozy, np. że dziecko nie wykazuje objawów 
w kierunku spektrum autyzmu.  Rodzic uzyska zalecenia co do dalszej pracy z dzieckiem bądź 
przekierowanie dziecka na pracę terapeutyczną w zakresie deficytów rozwojowych innych niż autyzm  

 Rodzic zostaje poinformowany, że dziecko wykazuje objawy w kierunku spektrum autyzmu. 
W tej sytuacji rodzic może skorzystać z II poziomu diagnozy autyzmu – test ADOS-2 lub III poziomy 
czyli diagnozy psychiatry, bądź też skorzystać z oferty szeregu innych instytucji czy ośrodków 
wspierających dzieci z autyzmem 
 
C. Efekty diagnozy na poziomie I: 

 Szybka weryfikacja czy dziecko wykazuje objawy w kierunku autyzmu; 

 Diagnoza deficytów rozwojowych dziecka  

 Uzyskanie wskazówek co do dalszej pracy z nim (jeśli takowe deficyty będą występowały) – w 
sytuacji gdy dziecko nie wykazuje objawów w kierunku spektrum autyzmu; 

 Poprawa kondycji psychicznej rodzica, który żyje w obawie, iż dziecko może posiada 
zaburzenia ze spektrum autyzmu. 
 
2. DIAGNOZA AUTYZMU – POZIOM II – KWALIFIKACJA PSYCHOLOGICZNA I TEST ADOS-2 
Ośrodek Terapii COGITO pracuje na najnowszym wydaniu testów ADOS-2 (edycja III).  
A. Poziom II diagnozy autyzmu składa się z następujących działań: 
• Analiza przez specjalistę uzyskanych wyników podczas rozpoznania wstępnego (etapu I) oraz 
z formularza diagnostycznego – 30 - 50 minut ; 
• Przeprowadzenie testów ADOS-2 podczas wizyty dziecka –maksymalnie 120 minut; 
• Opracowanie wyników testu ADOS-2 – 30 minut; 
• Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie dokumentacji – 30 minut; 
 
B. W wyniku poziomu II: 

 Rodzic zostaje poinformowany, iż dziecko nie wykazuje objawów w kierunku spektrum 
autyzmu. Możliwa jest szczegółowa opinia w tym zakresie (za dodatkową opłatą) LUB 

 Rodzic zostaje poinformowany, iż dziecko wykazuje objawy w kierunku spektrum autyzmu. W 
tej sytuacji rodzic może skorzystać z III poziomu diagnozy autyzmu bądź skorzystać z oferty szeregu 
innych instytucji czy ośrodków wspierających dzieci z autyzmem. 
 
3. DIAGNOZA AUTYZMU – POZIOM III – KWALIFIKACJA PSYCHIATRYCZNA, OPRACOWANIE I 
OMÓWIENIE DIAGNOZY 
A. Poziom III diagnozy autyzmu składa się z następujących działań: 
• Zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami diagnostyki przez psychiatrę dziecięcego – 30-
50 minut  
• Diagnoza psychiatry dziecięcego  - obserwacja dziecka oraz wykorzystanie dodatkowych 
narzędzi diagnostycznych – 50 minut 
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• Opracowanie wyników diagnozy – 120 minut 
• Spotkanie z rodzicami, omówienie wyników oraz przekazanie diagnozy – 50 minut 
 

B. W wyniku poziomu III: 

 Wystawiona jest diagnoza, która jest pełnowartościową diagnozą kliniczną 

 Kliniczna diagnoza autyzmu jest podstawowym dokumentem w zakresie starania się o: 
 Zasiłek pielęgnacyjny  
 Zasiłek rodzinny 
 Świadczenia pielęgnacyjne 
 Dodatki do zasiłków 

  
VI. FINANSE I PŁATNOŚCI 

1. Płatności w ramach diagnozy odbywają się w etapach. Płatności odbywają się z góry tj. przed 
rozpoczęciem danego etapu diagnozy 
2. W przypadku diagnoz realizowanych dla dzieci i młodzieży płatność realizowane są w 
następujących etapach: 

 I etap - 400 PLN – w ciągu 7 dni od zarejestrowania się na diagnozę 

 II etap - 500 PLN – w ciągu 7 dni od zakończenia I etapu 

 III etap - 500 PLN – w ciągu 7 dni od zakończenia II etapu 
3. Płatność za I etap diagnozy w kwocie 400 zł należy dokonać przelewem na podany w 
informacji rachunek bankowy do 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji. W przypadku, gdy we 
wskazanym  terminie  płatność nie zostanie dokonana, ustalone terminy wizyt zostają anulowane, a 
na diagnozę przyjmowana jest kolejna osoba z listy osób oczekujących. 
4. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia diagnozy, jeżeli została ona dokonana do dnia 
poprzedzającego umówione pierwsze spotkanie, to uiszczona opłata za diagnozę zostanie w całości 
zwrócona, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności i złożone osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Cogito lub wysłane za 
pośrednictwem poczty e-mail Ośrodka i dotrze do Ośrodka nie później niż do godziny 12 dnia 
roboczego poprzedzającego pierwsze spotkanie. 
5. Rezygnacja z diagnozy w trakcie realizowania spotkań diagnostycznych nie upoważnia do 
żądania zwrotu uiszczonej opłaty za diagnozę, chyba, że Ośrodek podejmie odmienną decyzję. 
6. Nieobecność na którejkolwiek z umówionych wizyt musi być zgłaszana najpóźniej 24 godziny 
przed umówioną wizytą  i poparta musi być  informacją o powodach odwołania wizyty, w innym 
przypadku konieczne jest opłacenie dodatkowej sesji diagnostycznej (w przypadku woli 
kontynuowania diagnozy)  
7. Dane do przelewów bankowych dla Pacjentów Ośrodka Terapii COGITO:  
FUNDACJA SENSOR, Ul. Warszawska 82, 35-205 Rzeszów  
Nr rachunku bankowego (Bank ING): 93 1050 1562 1000 0090 3060 1489  
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Pacjenta / Rodzica / Opiekuna i Dziecka jest Piotr Fularz 
– Prezes Zarządu Fundacji SENSOR 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu (i) wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) 
spełnienia obowiązków księgowych, na podstawie obowiązku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz (iii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 
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3. W każdej chwili Pacjentowi / Rodzicowi / Opiekunowi przysługuje prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że 
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Rodzica / Opiekuna lub dane będą 
nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu, jednak 
nie dłużej niż przez 10 lat, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń, wynikających z art. 
118 Kodeksu cywilnego. Dane z rachunku będą przechowywane przez 5 lat od początku roku 
następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła transakcja, zgodnie z art. 74 ustawy o 
rachunkowości. 
5. Odbiorcą danych będzie podmiot realizujący na naszą rzecz usługi księgowe. 
6. Pacjentowi / Rodzicowi / Opiekunowi przysługuje prawo: (i) sprostowania i/lub poprawienia 
danych, (ii) usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania danych (iii) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, (iv) przenoszenia danych oraz (v) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania oraz nie będą przekazywane poza teren Polski. 
 

VIII. POZOSTAŁE UREGULOWANIA 
1. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać 
pacjenta w Ośrodka COGITO i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia 
Psychicznego z dnia 19.08.94 r. 
2. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego dane osobowe pacjenta mogą 
zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego lub Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
 
 


