
ZŁOŻENIE DEKLARACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej można złożyć za pośrednictwem Internetowego 

Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl 

 

Sposoby założenia IKP: 1. Posiadanie profilu zaufanego, 2. poprzez e-dowód 

 



Sposoby logowania przez profil zaufany: 

 

 

 

 

 

Po założeniu Internetowego Konta Pacjenta i zalogowaniu wykorzystując wyżej wymieniony sposób 

mamy dostęp do e-dokumentacji medycznej(e-recept; e-skierowań itp.) w tym również do obsługi 

elektronicznej deklaracji POZ w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. 



 

 

 



 



Po wypełnieniu e-deklaracji należy ją wysyłać na adres e-mail:biuro@cmmedica.pl naszej placówki. 

WAŻNE: 

Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa 
razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. 
Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku 
zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u 
wybranego świadczeniodawcy, lub w sytuacji gdy świadczeniobiorca, którego lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiągnął 
18. rok życia, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej). 

W przypadku wyboru drugiego i kolejnego należy podać informację, czy powodem dokonania wyboru jest 

okoliczność określona w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, 

tzn. zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki 

zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub zmiana lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy świadczeniobiorca, którego lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, osiągnął 

18. rok życia, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy. 


