
DEKLARACJAwvuouu śwmnęzamomwcv UDZIELAJĄCEGO śwuncznń
z ZAKRESU ponsuwowm orum umowom EJ ORAZ 1101.0sz

PODS l'AWOWEJ orma ZDROWOTNEJ

Zv Nazwisko

3. Data nnn-henia

uma mmswąt- mk [
A. Numev FESEL ! w przypadku jego brak seda I numer

dnkxmenm papam-drakuna w (

„l_ W

quwanmwmu„
SĄ U/ICD

55 ”W" ”W"” 5: Kudpucztowyrmrepcawaśćmreszkama

Is. Numertelefnnn » w

(pole nieubawiqzkowe) »

1. Adre: Ę-mall (pale nieubwłqzdmwe)
:. Dane dotyczące przedstawicielu umwewegp (w paybaeka gdy świadaenwnpinmlaśt xph?

maonlemia lub całkowicie.qbemtasnnwulniona”)

BA. Imię » BB. Nazwisko ac Numerte/efanu
jpg/ellieubowfqzkuwel

» Adres mrejsm zamieszkania

8 D. Ulica
EE. Numer
dan/Ęleszkam'a

a; Kad nuczmwy , myelscawaść

85 [ma; SH. Nazwiska sl. Numer telefonu
[pale nieabuwlqzkuwe)

Adres miejscu zamyeslkunfa

8]. Ulma
EK. Numer
domu/mreszkunia & Knd parzrawy , mrejsmwnść



9. Na psthouaieam 9 ust. ustawy z dnia 17 października a'17 r. (: puamwowe; opiece
zdrowotnej (Dz u„ zznzo r. po: 172)dekiarujęwybór:
9A.Naz sz'rn'm) ' ' ' '"
świadaemodawcy
BB. Adres siedziby
świadczeniodawcy
m. w bieżącym roku kalendarzowym dnkanuięwyboru:”
w po' raz pierwszy iLb'p'u r'az d'ru'gi' n po raz trzeci i koleiny”

11, W przypadku dakonanla wyburu po raz trxeci' Iuh koiejny w bieiąqlm raku kaiendanowym
naieży wskazać, czy powodemdukonaniawyboru Jest: 7 _
n ukuiiczncść określona w art. 9 usi, 5 ustawy zdnia 27 pazdziernika 2017 r. 0 podstawowe]

opiece zdrowotnej:
zmiana mieisca zamieszkania

. leprzstani'e udzieiania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranegn Świadczeniadawcę,
poiazną pudstawawej opieki zdrowotne] u wybranego świadczeniadawcy

.- z innych przyczyn pawsiaiycn na stronie świadczeniodawcy (pudaćjakich)

i'i inna okoliczność

XL Na podstawłe an. 9 ust: 2 ustawy zdnia 27 pażdziernika 1017 r, c,;iodstawnwe] anim
zdrowotnej dekiarujęwybór:”

Imię i nazwisko
*„ potezne]

„ padsmwowz-j
ii Dpi'eki'zdrawame] i

13.w bieżącym roku kalendarzowym dokonujęwyboru:"
i po raz pierwszy lub po raz drugi n pśrazirzaciikaieiny”

14. W przypadku dokonania wyboru po raz trzeci iub kolejny w bieżącym roku kaiendanawym i

należy wskazać, czy powodem dcqulgnia wyboru iesz:

: okoiiczność okreśiona w art 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o pousiawowei
Dpiece zdrowotnei
« zmiana miejsca zamieszkania
„› zaprzestanie udzieiani'a świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranaga Świadcleniodawcę,
poiażną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranegu świadczeniodawcy

_„ z innyrn przyayn powstalych pc srronie świadczeniodawcy (podać]akich]

4 inna okoiiczriość

ma; (padais świedczeniahibrcv iupyrzedstawiri'clu usmwnwaga)”



OBJAŚNIENIA:

” Deklaruje uczone przez przedstawncrzu ustawnwvrh w „niemu nsób mamletmm po uzysxanvu przez nm
pmnulemaśd zachowa waznuśc' do czasu wybom nowej patpzney podstawowej oprekr zdrowotne]
Śwradczeniubiurca rna prawa pazpęarnego wybaru śwrapzzenmdawcy mp panama, pudstawową pprak.
zdmwntnej mu męścwej n.z dwa razy w mku kalendarzowym,a w pvzypadku kazdą kpwayney znnany wnpsx
omate wwyspkpscr ao zn Swradczenromprca me panpsr emmy w przypadw zmw'w swnlegn mym
zamxeślkaniz mp w prlypadku zaprzestania „uznawania swladueń prnpkr zdmwmna pucz wvbranega
śwaadzzenrodawce, pumzną podstawaway pprekw :drnwucnej „ wybvanegu ;wfadczenrmawzy, mp z Wnnych
przyczyn paul/stałych pp sxrpnra świaducmadaww (am 9 ust. 4 r 5 ustawy z dma 17 pszdziermka zu17 r
p pndślawowq pprace zdrownmEil.
w przynadku wyboru trzeciegn r kplqnugo nalezy padać .nrprmacyę„ zzy pawudem dokananła wybom yzsc
okohcmość okreśwpna w att. 9 ust 5 ustawy zdnia 27 pażdzrernrka 1017 r p podamwowej pprece
zarpwozney, rm zmiana rmelsca zamraszkanra śwwaaczanrppmrcy nm zapnestame mind-uuu śwmdczeń
pprakr zdrowotnej przel wypranapp śwrapczenrpdawcę, pmazna ppaszawpwar ppxekr zarpwpznay
„ wybranega świadczcmudawcv, mp z Innych przyclyn ppwsxnrycn pu strome śwradrxcmadaww
Śwladczemubmrcz moze wybrać Makama pod=lawuwe| upraw zdrowamą awdeąmarke pndvawcwq cwelu
zdrowotna mp pmoźną podstawowej opieki zdrpwamey u tagu samego śwmmirmudaww, „ róznym
śwraaczenmuawcpw amo będawch śwwedqemodawcami (an 9 „51.3 ustawyz dma 17 paidzrernrka 2017 r
a pudstawnwej owane zdrpwazney)
Wypelma s..», w przypadku dakwaraqr skhdanei w postem papmqu mp posiew ek'ktronicmq, (› kmlych
mowa w an. 10 ust 1 pkt 1 amp z uslawv z dnva 27 paźdnermka 2017 r upudsmwawq ppracn
ldruwulnej

a


