
 

 
 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                       Częstochowa ......................... 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 

prowadzony przez Zgromadzenie  

Małych Sióstr  NSM „Honoratki” 

42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 35 

 

 

                                  I       OŚWIADCZENIE PACJENTA 
 

Imię i Nazwisko.......................................................................................................................... 

 

 PESEL .............................................................................................................................. ......... 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2004r, zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej, 

sposobu ich prowadzenia oraz szczególnych warunków jej udostępnienia, każdy pacjent 

przyjęty do leczenia ambulatoryjnego. lub szpitalnego, składa podpis pod oświadczeniem 

o treści: 

 

 

 1) Ja, niżej podpisana, upoważniam do otrzymania informacji o swoim stanie zdrowia 

i udzielonych świadczeniach zdrowotnych  Pana/Panią:  

 

..........................................................................................Pesel................................................. ..... 
                (osoba upoważniona) 

                                                                                          ........................................................ 

                                                                                                            (podpis pacjenta) 

 

 

    

 2) Ja, niżej podpisana, ze względu na sytuację zdrowotną wyrażam zgodę na pobyt 

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  na warunki odpłatności za pobyt w tej placówce oraz 

na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

                                                                             ........................................................ 

                                                                                               (podpis pacjenta) 

 

 

 

 3) Jednocześnie oświadczam, że jestem zdeklarowana do lekarza POZ: 

 

Imię i nazwisko lekarza............................................................................................................. 

 

Nazwa i adres przychodni..................................................................................................... .... 

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... ............................                                                                  

.................................................................................................................................................. 

 

                                                                                 ................................................................. 

                                                                                                          (podpis pacjenta) 

 



 

 

                                                                                                    

                                                                                                   Częstochowa.............................. 

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 

prowadzony przez Zgromadzenie  

Małych Sióstr  NSM „Honoratki” 

42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 35                                                                            
 

 

                                               

                         II          O Ś W I A D C Z E N I E     P A C J E N T A 

 

 

1)  Ja, niżej podpisana................................................................................................................  
                                                                                                          / imię i nazwisko pacjentki/ 

PESEL......................................................................................................................................... 

 

oświadczam, że w związku z moim pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wyrażam 

zgodę na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z Rozporządzeniem MZ 

z dnia 25.06.2012 (Dz.U.12.731),  na potrącenie  opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy 

organ emerytalno – rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami i przesyłanie przez oddział 

ZUS/KRUS/MOPS kwoty na rachunek Zakładu. 

 

 

 

                                                                          ............................................................................ 
                                                                                                /podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do 

                                                                                                 zakładu lub jej przedstawiciela ustawowego/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2)  Ja, niżej podpisana ............................................................................................................... 
                                                                    / imię i nazwisko pacjentki/ 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie wszystkich niezbędnych badań, zabiegów 

diagnostyczno-terapeutycznych  lub udzielenie mi innego świadczenia zdrowotnego. 

 
 

 

                                                                                ...................................................................... 
                                                                                                   /podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do 

                                                                                                 zakładu lub jej przedstawiciela ustawowego/ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

 

 

3)   Ja, niżej podpisana ............................................................................................................... 
                                                                    / imię i nazwisko pacjentki/ 

 

oświadczam, że nie oddałam do depozytu zakładowego rzeczy osobistych ani wartościowych.  

Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione w oddziale, Zakład nie 

odpowiada. 
 
 

 

 

............................................                                ...................................................................... 
            /Dyrektor/                                                                     /podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do 

                                                                                                 zakładu lub jej przedstawiciela ustawowego/ 


