
        Rzeszów, dnia…………………………… 
 
 
 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
 W Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie  

ul. Fryderyka Szopena 32 prowadzi działalność Gabinet Stomatologiczny NZOZ  DUODENT 

w Rzeszowie ul. Mickiewicza 12 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 

proponujemy bezpłatną profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 

życia. 

Istnieje również możliwość objęcia dziecka leczeniem stomatologicznym w Gabinecie w 

ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia(zapewniamy wypełnienia 

kompozytowe, światło utwardzalne) lub prywatnie- Gabinet wyposażony jest w wysokiej 

klasy materiały. 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na objęcie dziecka opieką stomatologiczną prosimy o 

wypełnienie poniższych danych: 

 

Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………………………………………………….
    

 
Numer PESEL dziecka             ………………………………………………………………………………… 
 
Klasa                                          ………………………………………………………………………………… 

 

Telefon rodzica/ opiekuna     ……………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na: 

 Badania stomatologiczne i profilaktykę próchnicy  Tak / Nie  (zaznacz właściwe) 

 Leczenie zębów      Tak / Nie  (zaznacz właściwe) 

 

Zgoda udzielona jest bezterminowo. W celu wycofania zgody prosimy o pisemna 

informację.  

 
…………………………………………………………….. 

                                                                                                                   data i podpis rodzica/opiekuna 



  ________________________________        ……………………………dnia……………………… 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
       Imię i nazwisko upoważniającego 
         nr PESEL, adres zamieszkania 
 
 

Zgoda na udzielanie informacji o stanie zdrowia 
Oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej 

 
 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………… na podstawie art.9 ust. 3 oraz 
ary.26 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw 
Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. ,poz. 159 z późn. zm.),oświadczam, iż wyrażam zgodę 
na: 

 udzielanie wszelkich informacji o stanie zdrowia mojego dziecka………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych  i leczniczych, 
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wyników 
badań oraz rokowań, 

 udostępnienie wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia mojego 
dziecka oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, następującym osobom: 

 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer PESEL, numer dowodu osobistego 

 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer PESEL, numer dowodu osobistego 
 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer PESEL, numer dowodu osobistego 

 

 
Upoważnienie dotyczy świadczeń stomatologicznych udzielonych w NZOZ  DUODENT 

Rzeszów ul. Mickiewicza 12. Zostaje udzielone bezterminowo. 
 
 

………………………………………………………………… 
                  Podpis upoważniającego 

 

 
 


