
                                                           

 

 
 

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. 

42-674 Kamieniec, ul. Polna 2 

Kod res. cz. I-000000013233 

Zakład Rehabilitacji Dziecięcej 

42-674 Kamieniec ul. Polna 2 kod res. cz V-01 

Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci 

Kod res. czVII-001 cz. VIII-4301 
 

 

                                                Oświadczenia   
 Ja niżej podpisany : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                  
 Imię  i nazwisko  osoby uprawnionej do reprezentowania pacjenta (dziecka)  / przedstawiciel ustawowy dziecka np. rodzic. opiekun 
prawny /  
 
……………………………………………………………………… 
   PESEL 
 

 …………………………………………………………………….…                                                 …………………..……………                                                         
Adres  zamieszkania  ww. osoby                                                                        Telefon    kontaktowy 
                                                                                               Oświadczam  ,że : 
1. Wyrażam  świadomie  zgodę na przyjęcie do  podmiotu leczniczego: Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „ Pałac- 

Kamieniec” sp. z o.o.  zwanej dalej OLR „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. oraz    pobyt w  Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci, 

Kamieniec,  ul. Polna 2, 
 

 
Imię  i nazwisko pacjenta (dziecka)……………………………………………………………………., Wiek …………....,………   
                         

Adres zamieszkania ………………………………………………………………… PESEL …………………………………………      
dla  którego jestem  /*:  

□ rodzicem  

□ prawnym opiekunem / na podstawie / …………………………………………………………………………………… 

□ Innym   przedstawicielem ustawowym / na podstawie/ …………………………………………………………………... 
 

2. Dane rodziców (dotyczy gdy dziecko przywozi opiekun faktyczny lub prawny ): 
 
Matka (imię i nazwisko, prawa rodzicielskie):…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ojciec (imię i nazwisko, prawa rodzicielskie): ……………………………………………………………………................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Potwierdzam  i oświadczam , iż   uzyskałem    wiarygodne, pełne  informacje  ,  w przystępnej  i zrozumiałej  dla mnie  formie  

dotyczące planowanych poniżej procedur medycznych oraz wyrażam  zgodę na:  

Zgoda/Brak zgody 
Uwaga ! nie 

zaznaczenie  x     
oznacza brak zgody 

Rodzaj leczenia/ udział w […]  Za wyjątkiem 

□ 
Leczenie farmakologiczne   

□ 
Potwierdzam i oświadczam, że zostałem/am w przystępny i 

zrozumiały sposób  poinformowany/a o planowanym 
leczeniu fizyko- i kinezyterapeutycznym, ewentualnych 
skutkach ubocznych i możliwych powikłaniach będących 
następstwem proponowanych zabiegów 

 

□ 
Wyrażam zgodę na udział pacjenta w wyjściach poza teren 
Ośrodka w celach rekreacyjnych oraz w celu realizacji 
obowiązku szkolnego      

 

□ 
Badania laboratoryjne  

□ 
Badania diagnostyczne  radiologiczne  

□ 
Badania diagnostyczne fizjoterapeutyczne                 

□ 
Zabiegi związane z psychiką i testy psychologiczne  

□ Terapia zajęciowa  



□ 
Udział dziecka w katechezie i Mszy Świętej Kościoła 
Katolickiego 

- nie dotyczy - 

□ 
 Realizacje obowiązku szkolnego w Zespole Szkół 
Specjalnych przy OLR „Pałac –Kamieniec” sp. z o.o. w 
Kamieńcu 

- nie dotyczy - 

 

 
4.  Akceptuję  /  po zapoznaniu / obowiązujące   w  OLR „Pałac-Kamieniec” sp. z o.o. Regulaminy  oraz Procedury dotyczące  zasad  
przyjęcia,  pobytu,  odwiedzin,  praw i obowiązków  pacjenta, odpowiedzialności  rodzica /opiekuna prawnego za szkody 
wyrządzone  w  trakcie pobytu, postępowania ze środkami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi oraz telefonami 
komórkowymi. 

     
5. Zostałem poinformowany o zakazie posiadania  przez pacjenta następujących przedmiotów: sprzętu   RTV oraz urządzeń  

elektrycznych  np: suszarki do włosów, żelazka, lokówki,  itp. 

Uwaga! Przedmioty znalezione u pacjenta, których posiadanie jest zabronione zostaną zdeponowane u pielęgniarki 

koordynującej i oddane rodzicowi /opiekunowi prawnemu  w dniu wypisania pacjenta.  

 
6. Zostałem   poinformowany o tym, że   środki  pieniężne   oraz telefony  komórkowe pozostawione dziecku należy złożyć  do 
depozytu. Za środki pieniężne oraz telefony komórkowe  nie przekazane do depozytu   OLR” Pałac –Kamieniec” sp. z o.o.  nie 
ponosi  odpowiedzialności.   

 

7. Niniejszym upoważniam: 
 
Właściwe  zaznaczyć  x: 

□ Jednorazowo 

□ Na cały pobyt  
 
 
 
 

……………………………………….……………………………....                  …………………………………………..                                            
Imię i nazwisko osoby upoważnionej                                     Adres   zamieszkania   
 
 
 

 …………………………………………….…………………                     
PESEL 

 
Zakres upoważnienia: 

□ przywozu dziecka i podpisania dokumentacji związanej z przyjęciem dziecka , 

□ podpisania dokumentacji związanej z wypisem dziecka i odbioru dziecka oraz odbioru depozytu, 

□ odwiedzin dziecka w trakcie pobytu, 

□ uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, w tym badaniach diagnostycznych dziecka, 

□ podpisania oświadczenia  dotyczącego  dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia  pacjenta.  

 

 

    
…………………………………………………………..                …….…………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie i upoważnienia                 Kamieniec, data       
 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………..                …….…………………… 
Podpis pacjenta 16 lat                      Kamieniec, data       
 

 

 

 

 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem  

odbiór niniejszego formularza 

od pacjenta 

 

 

 
 
 
…………………………………     Kamieniec, dnia ……………………………              
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