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załącznik nr 3 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Dane kontaktowe pacjenta: 
 

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

Imię i nazwisko uczestnika projektu 

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

Adres zamieszkania uczestnika projektu 

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

Telefon kontaktowy 

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

Numer PESEL uczestnika projektu 

 
Oświadczam, że: 
-nie korzystam ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i 
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz 
rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach 
stacjonarnych; 
-podstawowym wskazaniem do objęcia opieką nie jest zaawansowana choroba psychiczna lub 
uzależnienie (tj . nie korzystam ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i 
leczenia uzależnień); 
-posiadam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm.); 
-przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
- zapoznałem się z regulaminem rekrutacyjnym oraz organizacyjnym DDOM i zobowiązuje 
się do jego przestrzegania, 
Ponadto oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję są do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i 
ewaluacji  Projektu w trakcie i do 3 m- cy po zakończeniu udziału w projekcie. 

2. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu i 
oceną funkcjonowania DDOM. 

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK („ Kto składa 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze  
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pozbawienia wolności do lat 3”) niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są 
zgodne z prawdą. 

 
 

…………………….…………………………. 
Data i podpis pacjenta 

Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o. 
ul.  Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura: ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce 
tel. 25 6440740 , fax: 25785 00 01, e-mail: biuro@centrum.med.pl, www.centrum.med.pl 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej 
opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego.” który jest 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 
 

………………..… 
Data i podpis pacjenta 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2014 
r. poz 1182 z późn. zm) niezbędnych do realizacji ww. projektu. 

………..………………………. 
Data i podpis pacjenta 

Dane kontaktowe członka rodziny/opiekuna: 

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

Imię i nazwisko członka rodziny/ opiekuna pacjenta 

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

Adres zamieszkania członka rodziny/ opiekuna pacjenta 

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

Telefon kontaktowy członka rodziny/ opiekuna pacjenta w sprawie DDOM 

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

Numer pesel członka rodziny/ opiekuna pacjenta 

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

Stopień pokrewieństwa z pacjentem 

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

data, miejscowość 

…………………………. 
podpis pacjenta 


