
D EKLARA c J A wYB o RU Swral czE NIoDAw cy tJD zrELAJAc E Go Swun c znirl
Z ZAKIIESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PIEL4GNTARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOT]\EJ I POLOZNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ')

t. oRNe ooryczAcr SwtRoczrNroeloRcy

1. lmiq 2. Nazwisko 3. Nazwisko rodowe

4. Data urodzenia 5. Pfe6
6. Numer PESEI, a w przypadku jego braku seria

i numer dokumentu potwierdzajqcego toisamojd

Ori",l--ri.*.l-.k
M/K

W
I domulmieszkonia

I
I

l7C. Kod pocztowy i miejscowoSC
I

8. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe)

9. Adres e-mail (pole nieobowiqzkowe)

L0' Dane dotyczqce przedstawiciela ustawowego (w przypadliu gdy Swiadczeniobrorcq Jest osoba
matoletnia lub catkowicie ubezwlasnowolniona6))

!OA.lmiq IOB. Nozwisko L0C. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe)

Ad res m i ej sca zo m ieszka n ia

tOD. Ulico 3.0E. Numer
domu/mieszkanio

lOF. Kod pocztowy i miejscowoii

tOG.lmiq t9H. Nazwisko t1l. Numer telefonu
(pole nieobowiqzkowe

Ad res m iej sca za m ieszka n io

t0J. Ulica t?K. Numer
domu/mieszkania

t9L. Kod pocztowy i miejscowoi(

11. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo
numer po5wiadczenia potwierdzajqcego
prawo do 6wiadczeri opieki zdrowotnejz)

12. Kod oddzialu wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia



il. DANE DOTYCZACE SWIADCZENIODAWCY

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

zdrowotnej (Dz. U. poz.22LV , z poin' zm') deklarujq wyb6r:

13A. Nozwa (firmo)

t3B. Adres siedziby

14. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:')

tr po raz kolejnyn po raz drugn po raz plerwszy

15. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w bie2qcym roku, nale2y wskaza6, czy

powodem dokonania wYboru jest:

n okolicznoSi okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2077 r'

o podstawowej opiece zdrowotnej:

o zmiana miejsca zamieszkania

o zaprzestanie udzielania 6wiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub

pofo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

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

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq llub ll stopnia lub tytut specjalisty

w dziedzinie pediatrii

o z innych przyczyn powstalych po stronie Swiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okoliczno5i

ilt. DANE DOTYCZACE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKIZDROWOTNEJ

16. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 paidziernika 20!7 r. o podstawowej opiece

zd rowotnej dekla rujq wYb6r:''

lmiq i nazwisko
Iekorza podstowowei
opieki zdrowotnei

17. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:"'

! po raz kolejnya! po raz drugiaD po raz plerwszy

1g. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezqcym roku, nale2y wskazac, czy

powodem dokonania wYboru jest:

"k"l',.-"Si "kre(lona 
w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2OI7 r'

a)

o podstawowej oPiece zdrowotnej:

zmiana miejsca zamieszka nia

zaprzestanie udzielania Swiadczef opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy

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

zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq llub ll stopnia lub tytul specjalisty

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

inna okoliczno5i



IV. DANE DOTYCZACE PIELEGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

2 ustawy z dnia 27 paidziernika 2077 r. o podstawowej opiece

lmig i nazwisko pielqgniorki
podstawowej opieki zdrowotnej

20. W biezqcym roku dokonujg wyboru:3)

tr po raz kolejnya)

21. W przypadku dokonania wyboru po raz drugi lub kolejny w biezqcym roku, nalezy wskaza6, cz1
powodem dokonania wyboru jest:

! okoliczno$i okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 paidziernika ZOIT r.
o podstawowej opiece zdrowotnej:

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

pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego Swiadczeniodawcy
o z innych przyczyn powstalych po stronie $wiadczeniodawcy (podai jakich)

tr inna okoliczno$i

v. DANE DOTYCZACE pOtOzNEJ PODSTAWOWEJ OPTEKTZDROWOTNEJ

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

2 ustawy z dnia 27 paidziernika 20!7 r. o podstawowej opiece

I m i q i .na zw i sko polo2 n ej
podstowowej opi eki zd rowotnej

23. W bie2qcym roku dokonujq wyboru:3)

-- , --;--. 4itr po raz Korejny 'D po raz pierwszy , -.---*r,
I 

o po raz orugl

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

okoliczno6i okre6lona w art. 9 ust. 5 ustawy
o podstawowej opiece zdrowotnej:

z dnia 27 paldziernika 2Afi r

o' zmiana miejsca zamieszkania
zaprzestanie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcq,
potoznq podstawowej o pieki zd rowotnej u wybra nego Swiadcze n iodawcy
z innych przyczyn powstalych po stronie:iwiadczeniodawcy (podai jakich)

n inna oko!iczno6i

t
(data) (podpis Swiadczeniobiorcy lub przedstawiciela ustawowego)

iil;; ;;il ;;;;i ;;;;;;ilil;;;;; il;;;;



OBJASNIENIA:
1) 

Swiadczeniobiorca wypelnia deklaracjq wyboru 6wiadczeniodawcy udzielajqcego Swiadczef z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej i poloznej podstawowej opieki zdrowotnej wylqcznie w przypadku, gdy udzielajq oni
6wiadczeri u tego samego Swiadczeniodawcy. Nie wypetnia jej w przypadku, gdy dokonuje wyboru lekarza
POZ, pielqgniarki POZ i polo2nej POZu roLnych 6wiadczeniodawc6w, albo bqdqcych Swiadczeniodawcami.

') Je2eli 6wiadczeniobiorcy zostafa wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku os6b
uprawnionych na podstawie przepis6w o koordynacjiw rozumieniu art.5 pkt 23 ustawy zdnia2T sierpnia
2OO4 r" o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (Dz. u. z 20!7 r.
poz. L938, z p6in. zm.) - numer po6wiadczenia potwierdzajqcego prawo do Swiadczeri opieki zdrowotnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 52 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2O04 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.3) Swiadczeniobiorca ma prawo bezplatnego wyboru riwiadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielqgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub poto2nej podstawowej opieki zdrowotnej nie
czqSciej ni2 dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku ka2dej kolejnej zmiany wnosi optatq
w wysokoSci 80 zl. Swiadczeniobiorca nie ponosi oplaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania
lub w przypadku zaprzestania udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej przez wybranego 6wiadczeniodawcq,
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub polo2nq
podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego 6wiadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,
kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub tt stopnia lub
tytuf specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiqgnql 18. rok 2ycia, lub z innych przyczyn powstafych po stronie
$wiadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej).o) W prtypadku wyboru drugiego i kolejnego nale2y podai informacjq, czy powodem dokonania wyboru jest
okoliczno$d okreSlona w art" 9 ust, 5 ustawy zdnia 27 paldziernika 2Ot7 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej, tzn. zmiana miejsca zarnieszkania Swiadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania 6wiadczeh
opieki idrowotnej przez wybranego Swiadczeniodawcg, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielqgniarkq podstawowej opieki zdrowotnej lub polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego
iwiadczeniodawcy lub zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy Swiadczeniobiorca,
kt6rego lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia
lub tytut specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiqgnql 18. rok 2ycia, lub z innych prz1czvn powstatych po

stronie 6wiadczeniodawcy.s) 
Swiadczeniobiorca moie wybrai lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielqgniarkq podstawowej opieki
zdrowotnej lub polo2nq podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego Swiadczeniodawcy, u r62nych
Swiadczeniodawc6walbo bqdqcych Swiadczeniodawcami (art.9 ust.3 ustawy zdnia2T paldziernika 2Ot7 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej).6) 
Deklaracie zto2one przez przedstawicieli ustawowych w imieniu os6b maloletnich po osiqgnieciu przez nie
pelnoletno(ci zachowujq wa2no56, z wyjqtkiem sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest
lekarz posiadajqcy specjalizacjq I lub ll stopnia lub tytuf specjalisty w dziedzinie pediatrii.



ZGODA NA PRZETWAR?{ryIE DANYCfi OSOFO]ryYCH PACJENTAi, w Nzoz,,pRztciiopnrrrtl{bKbwa 
c6ne,,-sp. z o. o,

Imig inarwisko: .
rmie inazwi;k;;;i;;#;ily';;;lf:i:{lili;;;j,::::,,,r... ,...,.,.,.,,,,,, ,,, /
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"' 

b 6 ra " s p, z o, o,

Tym samym:

' wyra2am zgodg. na pizetwa"g: moloh d.a11oh 
Tl-rlyqr, w r/n danych wra,liwych rj,danych doryczqiych stanu'zorowta, ounyrr, 6torll?*yor',. ory.'genetyoznych dra porrzebavi qzanvch ze iwt aat"n iut utt :{yf;"-r.ii prrr ggnuoyJ lychf d okonywan r a r ozriozert ztego [tutu' a takze prowadzenta przeohowyivanta-t u$;i#;i;nti'iom,nrntaoji medycznejpirzez Nzoz ,,prrychodniail.rr,6*. iiirri ip,', o, o, w warbrrychu' wvra,am zgods d t;;;;*jrir rJrJrilr;;i;;obowyoh, * ry, ounyoh tereadresowychdla cstdw 

^yiry;h i -iqr*ild;ri# 
-i' 

ia*ory*ii,rr'i "*i"y, w prao.wce za

I $y::::T'#riv't'i'ru 
rui'r;nril;;;l"ilui's pir Nzoz,,prayohodnia piaskowa G6 ra,,

vNiniejszymWryffi0W+(ntepotrzebnesl<re,|lt6)naprzetwarzanic
molch auny"r,.o-rou ifiTTuuor, d*krid;ily rlfi;;;4iiff *ii1, uie zdziatarno$ci4pr ac6 wki Nzoz,,przvohod, I illrlr,i*ffi ilil H: z o, o,w war brzych u

Zakres danycb;

PESEL:

Nlopu bf f czn y Zaklud Ootakt r.A-^.-.^. _ _.

ii:l*_r,,"ft1r;:h3w*./i"H$l'1:,::?fi rti:fi 3;:.wuQi'u,
wwwrplzyohodnla.pgoro,pt

,artrtatttaltaftttttattattaattrttfrtttttt,tttatttttartttttrataattattttl

I I t a r a a t a i t a a. t I I tl I rra aa, aa a r ra a r a r | | | r r r..
Numer telefonu;
Adros e.mail:
Adrcs: I l, | | | | t,l | | | | t, | | t a tt tr,lt t a.t a a | | r. | | | | . rrlrrrrr!rrrrrrrrralrlrrrrarlrrrrrrarl,rrarraar,aarr.r,.ir,rrrrrrarr.

Jcdnocze$nie o$wiadczam: ze,Toil zgoda lRelnia wsrysrkre Ti*t o kt6rych mowa w arr, z RoDo,
i:i,iq"#il'J.,T^1rn*il**'*,nn:[n'!"iililr' ozasre, zapytinie o zgods zosraro mirozriczarno$ci. zoJtaruq.ioiniffii,il,fri_)|j[il:,,f,il:i.lin 

;ol#j#tiT:JJIffiH"Przvchodnia 
piaskowa oo*;;Gp,-r;,";l tl waruizvshu riiri, Fi ii;;-ani;iTurorolno$ci podania,

prawie wglqdu I mozliwo$tiith fipti*i'nt, Jriiliuori, tr rr, bgdq udosrqpnrrn, innym podmiorom,

,)

(Mlejscowo$C idaia) l,tartlttarartaaaaaaaatr

fpoaplsj'' 
r' r "' ! "' " "''!'l " "

rRozporzqdzcnle 
Pulamenru EulopgJlklego I Rad/ up^20"r 

:!!7!-!-?7.Rwr9rrrlflrc r. *y::,:!r:rt os6b rrzycznych w zwrqzku;oi":Uf#,fl,t#fiiJi:fff,ji'il ilffi|*Jouoonogo p,,,pry*u'iii"h d,nych ,;,, ili;;i; dyrcrrywy ej/46^//E log.rnc



Niepubliczny Zaklad On
sp6tka z ograniczona -;'^t13:,"1:t.nej -hzychodni& Pirskowa G6ra";f,'$ ;XffiTT * ;;;;;;;;;=:'#;lT$:'H;;58-3o9 Watbrzycrr, .ri. Giowna +tet. (+48) O74 gg6 g6 3g, fax (+4g) O74 gg6g6 32, www.przychodnia_pgora.pl

uPowAzNrENIE osoBY BLT'KIEJ Do uzysKrwANrA rNFoRMAcJr g:TANrE ro*o*^I^"o^rycH
*,."^ :-:,:::,ENTACH 

zD*o*oiN""-" i*, oo or"rrrwii^ oo*r.NrAcrr MEDyczNErTTAUJI MtrDYCZNEJImig i nazwisko pacjenta: 
pESEL:

Adres:

1' oswiadczam ' i2 do otrzymywania informacji na temat stanu mojego stanu zdrowia i udzieronych Swiadczeniach

,,nru , "#rl -*ch 

orazdo uzyskiwania dokumentacji medycznej (takze * prryp"dk" imlerci;* upowazniam nastepuj*ca osobg:

PESEL/ Dara ur.:

Adres:

Stopieri pokrewieristwa

Telefon kontaktowy

2. oswiadczam, ,, o1: ul"i"ru. opo.o;;;;;; ;;;;;"r_;; ffi;;;; ;;"";^; 
...--.......:.

lrowia i o

" 
;ff#"l 

swiadczeniach 
'dto;o;;;'@ wvt4czeni* 

"'"*"rier usrawowy*)-;;; do odbioru mojej dokumentacji3' wyruitam zgodg na przetwatzaniemoich danych osobowych zawartychw upowa2nieniu dla potrzeb niezbgdnych do rcalizacjiprocesu

::";r#:':;:;w:;:;;::;;:::;;i::::enuEur.pejskieg.iRadvuE20t6,67ez27bwie,nia20t6r.ku
danvch oraz uchvlenia dvrektvwv 95/46/rvE (og6tne rozporzqdze". 

" 
*r:::::;;.bowvch 

i w sprawie swobodnego przeptvwu takich

Data i podpis pacjenta


