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n. DANE DoryczAcr SwrnoczENroDAwcy

13. Na podstawie art. 9 ust, 1 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 i. o podstawowej opiece

zdrowotnej (Dz. U. po z.22!7, z p6ln. znr.) deklarujq wybdr:

t3B. Adres siedziby
Swiadczeniodawcy

14. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

po raz drugio) c po raz kolejnya

15. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezqcym roku, nale2y wskazai, czy

powodem dokonania wyboru jest:

l okoliczno6i okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 pa2dziernika 20L7 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub

polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

o osiqgniqcie 18. roku .2ycia przez Swiadczeniobiorcq, gdy lekarzem podstawowej opieki

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytul specjalisty

w dziedzinie pediatrii
o z innych przyczyn powstatych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okolicznoSc

ilt. DANE DOTYCZACE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKIZDROWOTNEJ

16. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece

zdrowotnej deklarujq wyb6r:"i

lmiq i nazwisko
lekarzo podstawowej
opieki zdrowotnej

17. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:''

! po raz drugia) ! po raz kolejnyn po raz prerwszy

18. W przypadku dokonania w.yboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskazai, czy

powodem dokonania wyboru jest:

D okolicznoSi okreSlona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paldziernika 2017 t.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

o osiqgniqcie 18. roku 2ycia przez iwiadczeniobiorcq, gdy lekarzem podstawowej opieki

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq llub ll stopnia lub tytut specjalisty

w dziedzi,nie pediatrii
o z innych przyczyn powstatych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okolicznoSc



rv. DANE DOTYCZACE ptELEGNtARKt PODSTAWOWEJ OptEKt ZDROWOTNEJ

19. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej deklarujq wyb6r:s)

lmiq i nazwisko pielqgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej

20. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

I 
. o: raz pienmvy

-

I 
o po raz drugr '

---------------l
tr po raz Kolejny "

21. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nalezy wskazai, cz1

powodem dokonania wyboru jest: ,

n okolicznodi okreSlona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 pa|dziernika 2Ot7 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej:

o zmiana miejsca zamieszkania
o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

pielqgnia rkq podstawowej opieki zdrowotnej u wybra nego Swiadczeniodawcy
o z innych przyczyn powstalych po stronie Swiadczeniodawcy {podai jakich)

tr inna okoliczno5i

v. DANE DOTYCZACE POIOZNEJ PODSTAWOWEJ OPTEKTZDROWOTNEJ

22" Na podstawie art. 9 ust.
zdrowotnej deklarujq wyb6r:s)

2 ustawy z dnia 27 pa|dziernika 2017 r. o podstawowej opiece

lmiq i nazwisko potainej
podstowowej opieki zd rowotnej

23. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

tr po raz prerwszy
I 

o oo iii oruei4 4ltr po raz Korejny '

24. W przypadku dokonania wyboru po rcz drugi lub kolejny w biezqcym roku, nale2y wskazai, czy
powodem dokonania wyboru jest:

D okoliczno5i okreSlona. w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 20L7 r.

o podstawowej opiece zdrowotnej:
c zmiana miejsca zamieszkania
o zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

pofoznq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy
o z innych przvczyn powstatych po stronie :iwiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okoliczno5i

4" 4,
(data)

(pod pis osoby przyjm ujqcej dekla racjq wyboru)



OBJASNIENIA:
t) S*i.dcreniobiorca wypelnia deklaracjg wyboru Swiadczeniodawcy udzielajqcego $wiadczerl z zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej wytqcznie w przypadku, gdy udzielajq oni
iwiadczeri u tego samego 6wiadczeniodawcy. Nie wypetnia jej w przypadku, gdy dokonuje wyboru lekarza
POZ, pielqgniarki POZ i polo2nej POZ u roinych Swiadczeniodawc6w, albo bqdqcych Swiadczeniodawcami.t) Jeieli Swiadczeniobiorcy zostala wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku os6b
uprawnionych na podstawie przepis6w o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodk6w publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz, 1"938, z poin. zm.) - numer poSwiadczenia potwierdzajqcego prawo do Swiadczeri opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 52 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.3) Swiadczeniobiorca ma prawo bezplatnego wyboru Swiadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nej podstawowej opieki zdrowotnej nie
czqfciej ni2 dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku ka2dej kolejnej zmiany wnosi optatq
w wysoko6ci 80 zl. Swiadczeniobiorca nie ponosi oplaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania
lub w przypadku zaprzestania udzielania Swiadczed opieki zdrowotnej przez wybranego 6wiadczeniodawcq,
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nq
podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego 6wiadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,
kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub il stopnia lub
tytul specjalisty wdziedzinie pediatrii, osiqgnqf L8, rok 2ycia, lub z innych przyczyn powstalych po stronie
$wiadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2Ot7 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej).o) W przypadku wyboru drugiego ikolejnego naleiy podai informacjq,czy powodem dokonania wyboru jest
okoficzno$i okreSlona w art. 9 ust. 5 ustawy zdnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej, tzn. zmiana miejsca zamieszkania Swiadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania Swiadczeri
opieki idrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego
Swiadczeniodawcy lub zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,
kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub lt stopnia
lub tytul specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiqgnqt l-8. rok 2ycia, lub z innych przyczyn powstatych po

stronie Swiadczeniodawcy.t) Swiad..eniobiorca mo2e wybrai lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki
zdrowotnej lub polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego Swiadczeniodawcy, u r62nych
6wiadczeniodawc6w albo bqdqcych iwiadczeniodawcami (art. 9 ust. 3 ustawv z dnia 27 paidziernika 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej),6) 
Deklaracle zlo2one przez przedstawicieli ustawowych w imieniu os6b maloletnich po osiqgnieciu przez nie
pelnoletnoSci zachowujq waino(i, z wyjqtkiem sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnejjest
lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytul specjalisty w dziedzinie pediatrii.
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Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,frzychodnia Piaskowa G6ra"
Sp5lka z ogranicznn4 odpowiedzialna6ci4 z sie&ib4 w Walbtzychu
58-3O9Walbrzych, ul. Gl5wna 4
tel. (+48) O74 886 86 38, fax (+48) O74 886 86 32, www.przychodnia-pgora.pl

UPOWAZNIENIE OSOBY BLISKIEJ DO UZYSKTWANIA INFORMACJI o STANIE zDRowIA I UDZIELOITYCH
SwraocznNlAcH zDRoworNycH oRAz Do uzysKrwANIA DoKUMENTAcJT MEDyczNEJ

l. OSwiadczam, i2 do otrzymywania informacji na temat stanu mojego stanu zdrowia i udzielonych Swiadczeniach

2. O5wiadczam, i2 nie udzielam upowaZnienia do przekarywania komukolwiek informacji o stanie mojego zdrowia i o
udzielonych Swiadczeniach zdrowofrych (z wyl4czeniem upowahrieri ustawowych) oraz do odbioru mojej dokumentacji
medycznej-

3. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawafich w upowaznieniu dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu

udostgpniania dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady uE 20I6/679 z 27 h,vietnia 20I6 roku

tzw. RODO w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrelrtywy 95/46/WE (Og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych).

Data i podpis pacjenta -A,.!t..'!W.fW.at fig'tr


