
Grupowa praktyka kadry akademickiej 

KWESTIONARIUSZ DLA PACJENTÓW GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH 

FGP Deaf-Hard of Hearing Questionnaire 10-25-2011 

Niniejszy dokument pomoże nam określić możliwie najlepszy sposób komunikowania się z 

Panem/Panią i zapewnić Panu/Pani świadczenia, których ewentualnie może Pan/Pani 

potrzebować. 

Imię i nazwisko pacjenta: _____________________________       NDM: _____________ 

Jestem:  Głuchy/-a ______ Niedosłyszący/-a _____ 

Komunikuję się za pomocą języka migowego ______ Tak     _____ Nie 

*Wymagam pomocy tłumacza języka migowego ______ Tak     _____ Nie 

Jestem w stanie sam/a mówić   ______ Tak      _____ Nie 

Potrafię dobrze czytać z ruchu warg ______ Tak      _____ Nie 

*Wymagam pomocy tłumacza ustnego ______ Tak     _____ Nie 

Preferuję komunikować się na piśmie ______ Tak      _____ Nie 

*Jeżeli chciałby/-aby Pan/Pani skorzystać z usług tłumacza, zapewnimy go dla Pana/Pani i

lekarza bezpłatnie.

Jeżeli będzie Pan/Pani potrzebował/a skontaktować się ze mną: 

Proszę wysłać do mnie wiadomość tekstową pod numer _____________________________ 

Proszę do mnie zadzwonić korzystając z telefonu tekstowego _________________ 

Proszę wysłać do mnie faks pod numer __________ 



 

 
 

Formularz demografii pacjentów grupowej praktyki kadry akademickiej 
[Faculty Group Practice Patient Demographic Form] 

 

FGP Demographic Form (Polish) 
Revised: 7/25/2012  
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Imię, drugie imię, nazwisko 
[Name (Last, First, MI)] 
 
 

Adres e-mail 
[Email address] 
 

Ulica  
[Street Address] 
 
 

Miasto 
[City] 

Stan 
[State] 

Kod pocztowy 
[Zip] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                         Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                    Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 
Nr ubezpieczenia 
społecznego  
[SSN] 
 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male] 
Kobieta  [Female] 

Stan cywilny 
[Marital Status] 
□ Kawaler/Panna  [Single]  □ Żonaty/Mężatka  [Married]   
□ Rozwiedziony/-a  [Divorced]  □ Wdowiec/Wdowa  [Widowed]   
□ W separacji  [Separated]  □ W związku partnerskim  [Partner]  □ Inny  [Other] 

Rasa 
[Race] 
 
 

Narodowość 
[Ethnicity] 

Preferowany język 
[Preferred Language] 

Kraj pochodzenia 
[Country of Origin] 

St
ro

na
 p

on
os

zą
ca

 o
dp

ow
ie

dz
ia

ln
oś

ć 
fin

an
so

w
ą 

[F
in

an
ci

al
ly

 R
es

po
ns

ib
le

 P
ar

ty
] 

Czy pacjent jest stroną odpowiedzialną/poręczycielem?  Tak  Nie  (Jeżeli ma Pan/Pani więcej niż 18 lat i nie znajduje się Pan/Pani pod 
opieką instytucji, oznacza to, że jest Pan/Pani poręczycielem – osobą ponoszącą odpowiedzialność finansową za wszelkie opłaty, jakie mogą 
wyniknąć podczas wizyty) 
[Is patient responsible party/guarantor?  Yes  No  (If you are over the age of 18 and not in the care of an institution you are the guarantor 
as you are the person financially responsible for any charges you may incur during your visit)] 
Imię i nazwisko 
[Name] 
 
 

Adres 
[Address] 

Miasto/Stan/Kod pocztowy 
[City/State/Zip] 

Relacja w stosunku do pacjenta 
[Relationship to Patient] 

Zawód 
[Occupation] 
 
 

Pracodawca 
[Employer] 

Adres e-mail 
[Email Address] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                         Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                    Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 

K
on

ta
kt

 w
 n

ag
ły

ch
 

pr
zy

pa
dk

ac
h 

[E
m

er
ge

nc
y 

C
on

ta
ct

]  

Imię i nazwisko 
[Name] 
 
 

Relacja w stosunku do pacjenta 
[Relationship to Patient] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                         Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                    Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 
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 Imię i nazwisko lekarza kierującego 

[Referring Physician’s Name] 
 
 

Nr telefonu/faksu lekarza (jeśli jest znany) 
[Physician Phone/Fax (if known)] 
(           )                             

Adres lekarza 
[Physician Address] 
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Imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu   (zaznaczyć to pole, jeśli jest takie 
samo jak wymienionego powyżej lekarza kierującego) 
[Primary Care Physician’s Name   (Check if same as Referring Physician above )] 
 
 

Nr telefonu/faksu lekarza (jeśli jest znany) 
[Physician Phone/Fax (if known)] 
(           )                             

Adres lekarza 
[Physician Address] 
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Główna firma ubezpieczeniowa 
[Primary Insurance Company] 
 
 

Nr polisy 
[Policy #] 

Nr grupy 
[Group #] 

Relacja pacjenta w stosunku do ubezpieczonego 
[Patient’s Relationship to Insured] 
 Sam pacjent  [Self]     Mąż/Żona  [Spouse]     
 Dziecko  [Child]     Inny  [Other] ______________   

Imię i nazwisko sygnatariusza (jeśli inne niż pacjenta)   
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

Nr ubezpieczenia społecznego 
sygnatariusza   
[Subscriber’s Social Security #]   
 
 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male] 
 Kobieta  [Female] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Pracodawca sygnatariusza 
[Employer of Subscriber] 

Telefon służbowy 
[Work Phone] 
(         ) 

Dodatkowa firma ubezpieczeniowa 
[Secondary Insurance Company] 
 
 

Nr polisy 
[Policy #] 

Nr grupy 
[Group #] 

Relacja pacjenta w stosunku do ubezpieczonego 
[Patient’s Relationship to Insured] 
 Sam pacjent  [Self]     Mąż/Żona  [Spouse]     
 Dziecko  [Child]     Inny  [Other] ______________   

Imię i nazwisko sygnatariusza (jeśli inne niż pacjenta)   
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

Nr ubezpieczenia społecznego 
sygnatariusza   
[Subscriber’s Social Security #]   
 
 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male] 
 Kobieta  [Female] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Pracodawca sygnatariusza 
[Employer of Subscriber] 

Telefon służbowy 
[Work Phone] 
(         ) 

 

Składając poniższy podpis, oświadczam, że dołożyłem/-am wszelkich starań, aby wszystkie podane przeze mnie informacje 
były poprawne. 
[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability.] 
 
Podpis pacjenta: ______________________________________________________________   Data: ______/______/______ 
[Patient Signature]                                                                                                                            [Date] 
 
Podpis poręczyciela (w przypadku gdy nie jest nim pacjent):___________________________   Data: ______/______/______ 
[Guarantor Signature (if other than patient)]                                                                                    [Date] 

 



 

 
 

Formularz dotyczący demografii pacjentów grupowej  
praktyki kadry akademickiej – Pediatria 

[Faculty Group Practice Patient Demographic Form – Pediatrics] 
 

FGP Demographic Form – Pediatrics (Polish) 
Revised: 1/9/2013  
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Imię, drugie imię, nazwisko 
[Name (Last, First, MI)] 
 
 

Dzisiejsza data 
[Today’s Date] 
 

Ulica  
[Street Address] 
 
 

Miasto 
[City] 

Stan 
[State] 

Kod pocztowy 
[Zip] 

Nr ubezpieczenia 
społecznego  [SSN] 
 
 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male]  
 Kobieta  [Female] 

Rasa 
[Race] 
 
 

Narodowość 
[Ethnicity] 

Preferowany język 
[Preferred Language] 

Czy pacjent lub jego rodzeństwo byli przyjmowani w naszym biurze? (Należy wypełnić) 
[Has patient or siblings been seen in our office? (Please list)] 
 
 

Kraj pochodzenia 
[Country of Origin] 
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Rodzic 1:                                                                        Czy rodzic jest stroną odpowiedzialną/poręczycielem?   Tak   Nie 
[Parent 1]                                                                       [Is this parent responsible party/guarantor?   Yes   No] 
 
 
Imię i nazwisko 
[Name] 
 
 

Adres 
[Address] 

Miasto/Stan/Kod pocztowy 
[City/State/Zip] 

Relacja w stosunku do pacjenta 
[Relationship to Patient] 

Zawód 
[Occupation] 
 
 

Pracodawca 
[Employer] 

Adres e-mail 
[Email Address] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                        Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                     Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 
Rodzic 2:                                                                        Czy rodzic jest stroną odpowiedzialną/poręczycielem?   Tak   Nie 
[Parent 2]                                                                       [Is this parent responsible party/guarantor?   Yes   No] 
 
 
Imię i nazwisko 
[Name] 
 
 

Adres 
[Address] 

Miasto/Stan/Kod pocztowy 
[City/State/Zip] 

Relacja w stosunku do pacjenta 
[Relationship to Patient] 

Zawód 
[Occupation] 
 
 

Pracodawca 
[Employer] 

Adres e-mail 
[Email Address] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                         Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                    Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 
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Imię i nazwisko 
[Name] 
 
 

Relacja w stosunku do pacjenta 
[Relationship to Patient] 

Telefon domowy  
[Home Phone] 
(           )                        Preferowany  

[Preferred] 

Telefon służbowy  
[Work Phone] 
(           )                                     Preferowany  

[Preferred] 

Telefon komórkowy  
[Cell Phone] 
(           )                                       Preferowany  

[Preferred] 
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Imię i nazwisko lekarza kierującego 
[Referring Physician’s Name] 
 
 

Nr telefonu/faksu lekarza (jeśli jest znany) 
[Physician Phone/Fax (if known)] 
(           )                             

Adres lekarza 
[Physician Address] 
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Imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu   (zaznaczyć to pole, jeśli jest takie 
samo jak wymienionego powyżej lekarza kierującego) 
[Primary Care Physician’s Name   (Check if same as Referring Physician above )] 
 
 

Nr telefonu/faksu lekarza (jeśli jest znany) 
[Physician Phone/Fax (if known)] 
(           )                             

Adres lekarza 
[Physician Address] 
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Główna firma ubezpieczeniowa 
[Primary Insurance Company] 
 
 

Nr polisy 
[Policy #] 

Nr grupy 
[Group #] 

Adres do roszczeń 
[Claims Address] 
 
 

Miasto 
[City] 

Stan 
[State] 

Kod pocztowy 
[Zip] 

Telefon 
[Phone] 
(           )                                   

Relacja pacjenta w stosunku do ubezpieczonego 
[Patient’s Relationship to Insured] 
 Sam pacjent  [Self]     Mąż/Żona  [Spouse]     
 Dziecko  [Child]     Inny  [Other] ______________   

Imię i nazwisko sygnatariusza (jeśli inne niż pacjenta)   
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

Nr ubezpieczenia społecznego 
sygnatariusza   
[Subscriber’s Social Security #]   
 
 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male] 
 Kobieta  [Female] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Pracodawca sygnatariusza 
[Employer of Subscriber] 

Telefon służbowy 
[Work Phone] 
(         ) 

Dodatkowa firma ubezpieczeniowa 
[Secondary Insurance Company] 
 
 

Nr polisy 
[Policy #] 

Nr grupy 
[Group #] 

Adres do roszczeń 
[Claims Address] 
 
 

Miasto 
[City] 

Stan 
[State] 

Kod pocztowy 
[Zip] 

Telefon 
[Phone] 
(           )                                   

Relacja pacjenta w stosunku do ubezpieczonego 
[Patient’s Relationship to Insured] 
 Sam pacjent  [Self]     Mąż/Żona  [Spouse]     
 Dziecko  [Child]     Inny  [Other] ______________   

Imię i nazwisko sygnatariusza (jeśli inne niż pacjenta)   
[Name of Subscriber (if other than patient)] 

Nr ubezpieczenia społecznego 
sygnatariusza   
[Subscriber’s Social Security #]   
 
 

Płeć 
[Gender] 
 Mężczyzna  [Male] 
 Kobieta  [Female] 

Data urodzenia 
[Date of Birth] 

Pracodawca sygnatariusza 
[Employer of Subscriber] 

Telefon służbowy 
[Work Phone] 
(         ) 

 

Składając poniższy podpis, oświadczam, że dołożyłem/am wszelkich starań, aby wszystkie podane przeze mnie informacje 
były poprawne. 
[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability.] 
 
Podpis pacjenta: _______________________________________________________________  Data: ______/______/______ 
[Patient Signature]                                                                                                                             [Date] 
 
Podpis poręczyciela (w przypadku gdy nie jest nim pacjent):____________________________  Data: ______/______/______ 
[Guarantor Signature (if other than patient)]                                                                                     [Date] 

 



 

POLITYKA FINANSOWA GRUPOWEJ PRAKTYKI KADRY  
AKADEMICKIEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PACJENTA 

[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form  Page 1 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

Rozumiem, że NYU School of Medicine, moi lekarze prowadzący oraz osoby przez nich wyznaczone będą wykorzystywać i 
udostępniać moje informacje zdrowotne do wszelkich koniecznych celów związanych z leczeniem, opłatami i opieką 
zdrowotną, a w szczególności będą udostępniać informacje, których zażąda moja firma ubezpieczeniowa (lub 
ubezpieczyciel), oraz wszelkie informacje konieczne do celów związanych z wypisaniem ze szpitala.  
[I understand that NYU School of Medicine, my treating physicians and their respective designees, will use and disclose my 
health information for all purposes necessary for treatment, payment and health care operations, including but not limited to 
release of information requested by my insurance company (or carrier) and any information necessary for discharge planning 
purposes.] 

 
• CESJA UBEZPIECZENIA: Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie moich korzyści z tytułu ubezpieczenia bezpośrednio 

do NYU School of Medicine. Rozumiem, że ponoszę odpowiedzialność finansową za usługi niepokryte ubezpieczeniem. 
Wyrażam zgodę na udostępnienie wszelkich informacji medycznych i innych koniecznych do przetwarzania w moim imieniu 
roszczeń z tytułu ubezpieczenia. 
[ASSIGNMENT OF INSURANCE:  I hereby authorize my insurance benefits to be paid directly to NYU School of Medicine.  I 
understand I am financially responsible for non-covered services.  I authorize the release of any medical or other information 
necessary to process insurance claims on my behalf.] 

 
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA: Oświadczam, że otrzymałem/am kopię polityki finansowej NYU School of Medicine i 

zgadzam się na określone w niej warunki. Niniejszym wyrażam zgodę na uregulowanie wszelkich należnych opłat za opiekę i 
leczenie w NYU School of Medicine, w tym współpłatności, udziałów własnych i współubezpieczeń, zgodnie z moim 
programem. Ewentualne świadczenia opłacane przez osoby trzecie będą uznane na poczet rachunku. Rozumiem, że będę 
obciążony/a wszelkimi ewentualnymi dodatkowymi opłatami w następujących przypadkach: 
[FINANCIAL LIABILITY:   I have been provided a copy of the NYU School of Medicine financial policies and agree to the 
specified terms.  I hereby agree to pay all charges due (or to become due) to NYU School of Medicine for care and 
treatment, including co-payments and deductibles as provided under my plan.  Benefits, if any, paid by a third party, will be 
credited on account.  I understand that I will be responsible for any charges if any of the following apply:] 

 
• Mój plan ubezpieczenia zdrowotnego wymaga uprzedniego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu przed 

otrzymaniem świadczeń ze strony NYU School of Medicine i nie otrzymałem/am takiego skierowania lub 
otrzymywane usługi przekraczają takie skierowanie i/lub 
[My health plan requires prior referral by a Primary Care Physician (PCP) before receiving services at NYU School 
of Medicine and I have not obtained such a referral or I receive services in excess of such the referral, and/or] 
 

• Mój plan ubezpieczenia zdrowotnego uznaje świadczenia otrzymywane z ramienia NYU School of Medicine za 
niekonieczne z punktu widzenia medycznego i/lub ich nie obejmuje, i/lub 
[My health plan determines that the services I receive at NYU School of Medicine are not medically necessary 
and/or not covered by my Insurance plan, and/or] 
 

• Mój plan ubezpieczenia zdrowotnego uległ przedawnieniu lub wygasł w czasie, kiedy otrzymałem świadczenia z 
ramienia NYU School of Medicine i/lub 
[My health plan coverage has lapsed or expired at the time I receive services at NYU School of Medicine, and/or] 
 

• Postanowiłem/-am nie korzystać z mojego ubezpieczenia zdrowotnego, i/lub 
[I have chosen not to use my health plan coverage.] 
 

• Opiekujący się mną lekarz nie świadczy usług w ramach mojego planu ubezpieczenia zdrowotnego. 
[The physician I see does not participate with my health care plan.]  



 

POLITYKA FINANSOWA GRUPOWEJ PRAKTYKI KADRY  
AKADEMICKIEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PACJENTA 

[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form  Page 2 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

• PODPIS MEDICARE DO KARTOTEKI (dotyczy wyłącznie pacjentów Medicare): Żądam, aby opłaty za autoryzowane 
korzyści z tytułu ubezpieczenia Medicare były przekazywane do mnie lub w moim imieniu na poczet wszystkich dostawców, 
zajmujących się mną podczas mojego pobytu w szpitalu za wszystkie świadczenia otrzymane przeze mnie od ww. 
dostawców. Upoważniam osoby będące w posiadaniu dotyczących mnie informacji medycznych i innych do udostępniania 
Medicare oraz jego przedstawicielom danych potrzebnych do określenia ww. korzyści lub korzyści za świadczenia pokrewne. 
[MEDICARE SIGNATURE ON FILE (Medicare Patients Only):   I request that payment of authorized Medicare benefits be 
made either to me or on my behalf to all providers who treat me during my hospital stay or any services furnished to me by 
those providers.  I authorize the holder of medical and other information about me to release to Medicare and its agents any 
information needed to determine these benefits or benefits for related services.] 

 
 
Numer Medicare pacjenta _________________  Podpis pacjenta __________________________ 
[Patient’s Medicare Number]   [Patient Signature]  
 

• USŁUGI POMOCNICZE: Rozumiem, że podczas pobytu w NYU School of Medicine mogę otrzymać pewne pomocnicze 
świadczenia medyczne, takie jak znieczulenie, interpretacja wyników badań kardiologicznych, usługi obrazowania (np. 
radiografia, rezonans magnetyczny) oraz badanie próbek patologicznych. Rozumiem, że niektórzy lekarze mogą nie 
wykonywać świadczeń w mojej obecności, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w przebiegu diagnostyki i leczenia. 
Niniejszym wyrażam zgodę na uregulowanie bezpośredniej opłaty za ww. świadczenia w ramach polityk/i lub programu/ów 
przekazanych mi bezpośrednio przez mojego ubezpieczyciela. Rozumiem, że w wyniku ww. świadczeń pomocniczych mogą 
pojawić się dodatkowe opłaty. Wyrażam zgodę na uregulowanie wszystkich opłat wynikających z ww. świadczeń, z 
zastrzeżeniem, że opłata jest należna po przyznaniu kredytu na korzyści opłacone w moim imieniu przez osobę trzecią. 
[ANCILLARY SERVICES:   I understand I may receive certain ancillary medical services while I am at NYU School of 
Medicine; such as, anesthesia, interpretation of cardiac tests, imaging services (e.g., x-rays, MRIs) and pathology specimen 
examination.  I understand that some physicians may not provide services in my presence, but are actively involved in the 
course of diagnosis and treatment.  I hereby authorize payment directly for these services under the policy(s) or plan(s) 
issued to me by my insurance carrier.  I understand that I may incur additional charges as a result of these ancillary services; 
I agree to pay all charges due with respect to such services to the extent the charge is due after credit is given for benefits 
paid on my behalf by any third party payor.] 
 

• WIZYTY ANULOWANE LUB OPUSZCZONE: Rozumiem, że na podstawie regulaminu świadczenia usług przez danego 
lekarza, mogę ponieść opłatę za anulowanie wizyty, jeżeli nie anuluję jej z wymaganym wyprzedzeniem lub jeśli nie stawię 
się na wizycie bez uprzedniego jej anulowania. 
[CANCELED OR NO-SHOW APPOINTMENTS:  I understand that, based on the policy of individual physician offices, I may 
incur a cancelation fee if I do not provide the required notice of cancelation, or if I do not keep my appointment and have not 
canceled.]  

 
Otrzymałem/-am przepisy grupowej praktyki kadry akademickiej dotyczące opłat za świadczone usługi. 
Rozumiem przedstawione powyżej informacje, które zostały mi w pełni wyjaśnione. 
[I have been provided the Faculty Group Practice Patient Financial Polices.  I understand the information 
listed above which has been fully explained to me.] 

 
 _______________________________   ________________ 

Podpis pacjenta      Data 
[Patient Signature]     [Date] 
 

 _______________________________   ________________ 
Podpis poręczyciela     Data 
[Guarantor Signature]     [Date] 
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Podsumowanie polityki finansowej grupowej praktyki kadry 

akademickiej 

  
 
Dziękujemy za wybranie NYU Langone Medical Center jako Pana/Pani centrum opieki medycznej. Doceniamy, że 
postanowił/a Pan/Pani powierzyć nam swoje zdrowie. Zobowiązujemy się zapewnić Panu/Pani najlepszą możliwą 
opiekę medyczną.   
 
Ze względu na fakt, że opcje świadczeń i zakres opieki zdrowotnej stają się coraz bardziej kompleksowe, 
opracowaliśmy niniejszą politykę finansową, aby pomóc Panu/Pani lepiej zrozumieć Pana/Pani obowiązki jako 
pacjenta.  Dołożymy wszelkich starań, aby zająć się Panem/Panią ze zrozumieniem i odpowiedzieć na wszelkie 
pytania związane z wnioskami refundacyjnymi.       
 
Pana/Pani polisę ubezpieczeniową stanowi umowa pomiędzy Panem/Panią i Pana/Pani firmą ubezpieczeniową 
lub pracodawcą.  Prosimy pamiętać, że Pana/Pani obowiązkiem jest wiedzieć, czy Pana/Pani ubezpieczenie ma 
specjalne warunki lub zapisy, na przykład konieczność skierowań, wstępnych certyfikacji, autoryzacji, ograniczeń 
opłat ambulatoryjnych lub jakiekolwiek wymagania dotyczące konkretnych lekarzy, laboratoriów i/lub szpitali, z 
których się korzysta.  Powinien/powinna Pan/Pani wiedzieć o wszelkich współpłatnościach, udziałach własnych i 
współubezpieczeniu. Powyższy zapis ma zastosowanie do wszystkich płatników, niezależnie od udziału (lub jego 
braku) naszych lekarzy. 
 
Jeżeli ma Pan/Pani wątpliwości dotyczące świadczeń objętych Pana/Pani aktualnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym, należy zapoznać się z jego programem, aby poznać szczegóły dotyczące nie tylko świadczeń, lecz 
także cen nierefundowanych świadczeń medycznych oraz ograniczeń ubezpieczenia.     
 

PROSIMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ DO PRZYSZŁYCH KONSULTACJI  
 
 
Zakres ubezpieczenia 
Prosimy o przekazywanie nam informacji dotyczących obecnego programu ubezpieczenia podczas każdej wizyty i 
informowanie nas o wszelkich zmianach.  Poprosimy Pana/Panią o kopię karty ubezpieczenia, aby umieścić jej 
odbitkę lub skan w naszej dokumentacji.   
 
Prosimy o przedstawianie wszelkich wymaganych skierowań lub dokumentów autoryzacyjnych z wyprzedzeniem 
w stosunku do wizyty czy świadczenia.    W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentów przed otrzymaniem 
opieki medycznej, zostanie Pan/Pani obciążony/a kosztami tej opieki.  W przypadku wątpliwości należy 
skonsultować program ubezpieczenia. 
 
Nasi lekarze przynależą do różnych programów ubezpieczenia, uczestnictwo w nich jest kwestią indywidualną.  
Przed wizytą należy upewnić się, że Pana/Pani lekarz należy do sieci, i że Pana/Pani program ubezpieczenia 
pokrywa usługi.  Jeżeli Pana/Pani lekarz nie należy do sieci, zostanie Pan/Pani obciążony kosztami opieki.  
Pomożemy Panu/Pani dowiedzieć się, czy przysługują Panu/Pani świadczenia spoza sieci i wysłać w Pana/Pani 
imieniu wniosek dotyczący Pana/Pani programu.  Więcej informacji przedstawiono poniżej, w polityce poza siecią. 
 
Prosimy o informację w dowolnej chwili, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy wysłali wniosek dotyczący Pana/Pani 
programu. 
  
 
Zmiana adresu 
Posiadanie przez nas Pana/Pani prawidłowego adresu jest bardzo ważne.  W przypadku jakichkolwiek zmian 
adresu, numeru telefonu czy innych danych kontaktowych prosimy o niezwłoczną informację.  
 
 
Współpłatności/udziały własne/współubezpieczenie 
W czasie trwania świadczeń będzie Pan/Pani zobowiązany/a do uregulowania współpłatności i/lub ewentualnych 
kwot współubezpieczenia.   
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Inne opłaty 
Podczas pobytu w NYU Langone Medical Center może Pan/Pani otrzymać świadczenia, takie jak znieczulenie, 
badania radiologiczne, patologiczne czy inne.  Lekarze je świadczący spełniają bardzo ważne zadania i są 
zaangażowani w opiekę nad Panem/Panią, nawet jeśli mogą w danym momencie nie być obecni i może Pan/Pani 
nie spotkać ich osobiście.  Świadczenia te mogą być objęte dodatkowymi opłatami.     
 
Ponadto w NYU Langone Medical Center może Pan/Pani otrzymać opiekę ambulatoryjną i szpitalną.  W takim 
wypadku otrzyma Pan/Pani za te usługi rachunek szpitalny.  Rachunki szpitalne wydawane są niezależnie od 
świadczeń naszych lekarzy. W przypadku pytań należy kontaktować się z działem rachunkowym szpitala pod 
numerem telefonu (800) 237-6977.  
 
Płatności 
Płatność należy uregulować w chwili otrzymania świadczenia na podstawie wykazu z naszego działu 
rachunkowości.  Akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, czek, polecenie zapłaty lub karta kredytowa 
(American Express, MasterCard, Visa oraz Discover). Czeki zwrotne podlegają opłacie w wysokości 20,00 USD. 
Nie akceptujemy czeków podróżnych. 
 

W ramach usług dla naszych klientów, oferujemy połączenia telefoniczne [przypomnienie o płatności rachunku] i 
ewentualnie inne ważne połączenia, które mogą być realizowane za pomocą nagranej wiadomości. Podając 
numer swojego telefonu komórkowego, wyraża Pan/Pani zgodę na to, aby takie połączenia były realizowane na 
dany numer. 
 
Opłaty pozamedyczne 
Poniższe usługi mogą być objęte dodatkowymi opłatami:  

 Czeki zwrotne   Kopia dokumentacji medycznej 
 Wypełnienie zaświadczenia o niepełnosprawności  

lub innego 
 

Opuszczone wizyty 
Na ogół NYU FGP wymaga powiadomienia o anulowaniu wizyty na 24 godziny (1 dzień roboczy) przed 
ustalonym terminem w przypadku większości wizyt w gabinecie.  Zabiegi i operacje chirurgiczne mogą wymagać 
48-godzinnego (2 dni robocze) lub dłuższego okresu uprzedzenia.  Prosimy pamiętać, że weekendy i święta nie 
liczą się jako dni robocze.  Jeżeli opuści Pan/Pani wizytę lub nie anuluje jej odpowiednio wcześniej, mogą mieć 
zastosowanie dodatkowe opłaty: 

 Wizyta w gabinecie:    50 USD 
 Druga wizyta w gabinecie 75 USD 

   

 Wizyta nowego pacjenta:  75 USD 
 Zabieg/Operacja      Ustala oddział 

 
Dostawcy spoza sieci 
Gdy Pana/Pani program ubezpieczenia nie obejmuje lekarza, zastosowanie mają następujące opłaty:  

 Podczas wizyt kontrolnych uiszcza się pełną opłatę.  

 Opłata przewidywana w terminie świadczenia może być kwotą szacunkową łącznej sumy opłat.  
 Przed wykonaniem świadczeń/zabiegów zostanie Pan/Pani poinformowany/a o szacowanej opłacie.  

 Przed datą wykonania świadczenia konieczne jest wpłacenie zaliczki za planowane operacje i zabiegi. 
 Po wizycie sporządzimy wniosek o refundację za wykonane świadczenia.  

 Nawet jeśli przysługują Panu/Pani świadczenia poza siecią, ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za 
pełną pobraną opłatę.  

 W zależności od programu, płatność może być wysłana do Pana/Pani. W przypadku otrzymania ww. 
płatności, należy natychmiast przekazać ją grupowej praktyce kadry akademickiej.  

 

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem 
 
Pacjenci Medicare.  Medicare może nie pokrywać niektórych świadczeń zaleconych przez lekarza.  Zostanie 
Pan/Pani poinformowany/-a z wyprzedzeniem, otrzyma Pan/Pani także zawiadomienie beneficjenta (ang. ABN, 
„Advanced Beneficiary Notice”), które należy przeczytać i podpisać. ABN pozwoli Panu/Pani zdecydować, czy 
chce Pan/Pani otrzymać świadczenia, wiedząc o konieczności uregulowanie za nie opłat. Należy dokładnie 
zapoznać się z treścią ABN. 
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Inni pacjenci.  Ponosi Pan/Pani odpowiedzialność finansową za wszelkie świadczenia nieobjęte programem, a 
pełna opłata za nie powinna być uregulowana w chwili usługi lub po otrzymaniu rachunku.     
 
 

 
Zwroty 
Zwrot przysługuje w sytuacji, gdy dokonano nadpłaty.  Jeżeli uważa Pan/Pani, że należy się Panu/Pani zwrot 
pieniędzy, prosimy o kontakt z biurem rachunkowym pod numerem telefonu (877) 648-2964. 
 
 

Zaległe płatności 
W przypadku nieuregulowania przez Pana/Panią rachunku, Pana/Pani numer konta może zostać wysłany do 
zewnętrznej firmy windykacyjnej.  W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z daną firmą, aby 
uregulować zadłużenie. 
 
 

Zmiany w polityce i opłatach 
Niniejsza polityka i opłaty mogą ulec zmianie.  Dołożymy wszelkich starań, aby informować Pana/Panią na 
bieżąco o wszelkich modyfikacjach.  
 
Wiemy, że opieka medyczna może okazać się kosztowna. Jeżeli nie jest Pan/Pani pewny/-a, czy będzie 
Pan/Pani w stanie uregulować wszystkie opłaty, może Pan/Pani skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc 
w prowadzeniu rachunków. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy skontaktować się z 
naszymi menedżerami, aby uzyskać więcej informacji lub zadzwonić do działu rachunkowości pod numer 
podany na rachunku.  



 
 

Faculty Group Practice 
FORMULARZ ZGODY PACJENTA NA SKORZYSTANIE Z USŁUG 

TŁUMACZA 
Faculty Group Practice 

PATIENT CONSENT FORM FOR INTERPRETER SERVICES 
 

 

Poprawiony: 25.10.2011 
 

 
 
Rozumiem politykę NYU Faculty Group Practice, która ma na celu zapewnienie 

wszystkim pacjentom równości w zakresie dostępu do usług.  Spełnienie powyższego 

założenia może wymagać skorzystania z usług profesjonalnych tłumaczy, tak aby 

pacjenci i ich rodziny, które wolą omawiać opiekę zdrowotną w języku innym niż 

angielski, mogli skutecznie porozumieć się z lekarzem.  Rozumiem, że nie muszę 

płacić za te usługi.  

I understand the NYU Faculty Group Practice’s policies to ensure equal access to all 

patients.  This may include the use of professional interpreters so patients and families who 

prefer to communicate their healthcare in a language other than English and their doctor 

can communicate effectively.  I understand that I do not have to pay for these services. 

 

Wyrażam zgodę na obecność profesjonalnego tłumacza podczas spotkań z moim 

lekarzem w celach omawiania kwestii medycznych.  Rozumiem, że tłumacza 

obowiązuje zawodowy kodeks etyczny, co oznacza, że wszelkie informacje omawiane 

z lekarzem lub jego personelem pozostają poufne. 

I agree to having a professional interpreter present when I meet with my doctor to discuss 

medical information.  I understand that the interpreter follows a professional code of ethics 

which means that all information discussed with my doctor or his staff is confidential 

 



 
 

Faculty Group Practice 
FORMULARZ ZGODY PACJENTA NA SKORZYSTANIE Z USŁUG 

TŁUMACZA 
Faculty Group Practice 

PATIENT CONSENT FORM FOR INTERPRETER SERVICES 
 

 

Poprawiony: 25.10.2011 
 

 
 
Mój preferowany język:  _________________________________________ 
My preferred language is: 
 
Nazwisko, imię tłumacza:  
 _________________________________________ 
     (drukowanymi literami) 
Interpreter Name:   Print Name 
 
Sposób tłumaczenia    ____________  _____________ 
      Telefoniczne  Osobiście   
Interpreter Provided:    Telephonic  Face to Face   
 
Osoba wydająca zgodę:  
 _________________________________________ 
     Nazwisko, imiępacjenta lub rodzica/opiekuna (drukowanymi literami) 
Permission Given by   Print Name of Patient of Parent/Guardian 
 
 
     _________________________________________ 
     Podpis pacjenta lub opiekuna 
     Signature of Parent or Guardian 
 
 
Data:     _________________________________________ 
Date: 
 
 
Osoba poświadczająca:   
 _________________________________________ 
     Przedstawiciel FGP – Nazwisko, imię oraz stanowisko 
Witnessed by:    Practice Representative – Name & Title 
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NINIEJSZE POWIADOMIENIE OPISUJE, W JAKI SPOSÓB INFORMACJE 

MEDYCZNE PACJENTA MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE 

I UJAWNIONE, A TAKŻE JAK MOŻNA UZYSKAĆ DO NICH DOSTĘP. 

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM.  

 

Dbamy o Państwa prywatność 
NYU Langone Medical Center (zwane dalej „NYU Langone”) dba o zachowanie prywatności 

danych dotyczących Państwa stanu zdrowia. Państwa dane przechowujemy w zabezpieczonej 

elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. Wykorzystamy lub ujawnimy (udostępnimy innym 

osobom/podmiotom) dane dotyczące Państwa stanu zdrowia wyłącznie w sposób opisany 

w niniejszym powiadomieniu. Zostaną Państwo poproszeni o podpisanie potwierdzenia 

otrzymania tego powiadomienia. 

 

Kto stosuje się do informacji zawartych w tym powiadomieniu  
Wszyscy pracownicy, personel medyczny, praktykanci, studenci, wolontariusze oraz 

przedstawiciele NYU Langone w placówkach wymienionych poniżej stosują się do tych zasad 

zachowania polityki prywatności. NYU Langone obejmuje:  

 NYU Hospitals Center („NYUHC”) 

o Tisch Hospital 

o Rusk Rehabilitation  

o Hospital for Joint Diseases 

o NYU Lutheran Medical Center 

o Wszystkie inne placówki wymienione w certyfikacie operacyjnym NYUHC 

 NYU School of Medicine (our Faculty Group Practices)  

 Lutheran Augustana CECR 

 Lutheran Certified Home Health Agency  

 Community Care Organization  

 Southwest Brooklyn Dental Practice 

 

Niniejsze powiadomienie odnosi się również do ośrodków NYU Lutheran Family Health 

Centers, stanowiących wraz z NYU Langone część Zorganizowanego systemu opieki zdrowotnej 

(Organized Health Care Arrangement).  

 

Jeśli pracownicy służby zdrowia z NYU Langone zapewnią Państwu leczenie lub świadczenia 

w innych placówkach, na przykład w Manhattan VA Medical Center lub Bellevue Hospital 

Center, zastosowanie będzie mieć powiadomienie o zasadach zachowania polityki prywatności 

(Notice of Privacy Practices), które otrzymają Państwo w tych placówkach.  

 

Korzystanie z Państwa danych i ich udostępnianie 
Część ta opisuje różne sposoby, w jakie możemy wykorzystywać Państwa dane i je udostępniać. 

Zazwyczaj w tym celu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie; jeśli jednak podali nam 
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Państwo swój adres e-mail lub udzielili nam pozwolenia na wysłanie Państwu wiadomości 

tekstowej, możemy skontaktować się z Państwem w ten sposób.  

 

Państwa dane wykorzystujemy i udostępniamy głównie w celach związanych z leczeniem, 

płatnością oraz funkcjonowaniem opieki zdrowotnej. Oznacza to, że wykorzystujemy 

i udostępniamy dane dotyczące Państwa stanu zdrowia: 

 innym podmiotom służby zdrowia, w których się Państwo leczą lub aptece, która realizuje 

Państwa recepty; 

 Państwa ubezpieczycielowi zdrowotnemu na potrzeby pobrania opłaty za świadczenia 

zdrowotne lub też w celu uzyskania wstępnego zatwierdzenia Państwa leczenia; oraz 

 w celu prowadzenia działalności, zapewnienia Państwu lepszej opieki, kształcenia naszych 

pracowników oraz oceny pracy usługodawców. 

  

Czasami możemy udostępnić Państwa dane naszym partnerom biznesowym, na przykład 

podmiotom świadczącym usługi fakturowania, które pomagają nam realizować nasze działania 

biznesowe. Wszyscy nasi partnerzy biznesowi muszą chronić prywatność i bezpieczeństwo 

danych dotyczących Państwa stanu zdrowia w taki sam sposób, w jaki my to robimy. 

 

Możemy również wykorzystać lub udostępnić Państwa dane, by skontaktować się z Państwem: 

 w sprawach związanych ze świadczeniami lub usługami zdrowotnymi. 

 w sprawach związanych z nadchodzącymi wizytami. 

 by zapytać, czy chcieliby Państwo wziąć udział w projektach badawczych. 

 w sprawach związanych ze zbieraniem funduszy dla NYU Langone.  

 

Mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących zbierania 

funduszy. Można to zrobić, kontaktując się z Biurem ds. Rozwoju NYU Langone (NYU 

Langone Development Office) pod adresem developmentoffice@nyumc.org lub telefonicznie 

pod numerem 212-404-3640, lub też pod bezpłatnym numerem 1-800-422-4483.  

 

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji dotyczących projektów badawczych, w których 

mogliby Państwo wziąć udział, mogą Państwo napisać na adres research-contact-

optout@nyumc.org lub zadzwonić pod numer 1-855-777-7858.  

  

Jeśli korzystamy z wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia lub udostępniamy takie dane, 

zastosowanie mają specjalne zabezpieczenia. Odnosi się to do informacji dotyczących wirusa 

HIV, danych dotyczących stanu zdrowia psychicznego, informacji na temat leczenia 

nadużywania alkoholu lub narkotyków, a także informacji genetycznych. Na przykład: zgodnie 

z prawem stanu Nowy Jork poufne informacje dotyczące zakażenia wirusem HIV można 

udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym do ich uzyskania na mocy przepisów prawa lub 

też osobom, które Państwo upoważnią do otrzymywania takich informacji, podpisując stosowny 

formularz upoważnienia. Jeśli Państwa leczenie obejmuje takie informacje, mogą Państwo 

skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności (Privacy Officer), by uzyskać dalsze 

wyjaśnienia.  

mailto:developmentoffice@nyumc.org
mailto:research-contact-optout@nyumc.org
mailto:research-contact-optout@nyumc.org
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Wolno nam również (a czasem wymagają tego przepisy prawa) udostępniać Państwa dane 

w inny sposób. Musimy spełnić wiele warunków prawnych, zanim będziemy mogli udostępnić 

Państwa informacje z następujących powodów. Przykładowe powody obejmują: 

 zdrowie i bezpieczeństwo publiczne: zgłaszanie chorób, narodzin lub zgonów; zgłaszanie 

podejrzewanego maltretowania, zaniedbania lub przemocy domowej; chęć uniknięcia 

poważnego zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego; monitorowanie zwrotu 

wycofanych produktów oraz zgłaszanie informacji na potrzeby bezpieczeństwa i jakości;  

 badania: analizowanie projektów zdrowotnych zatwierdzonych przez komisję bioetyczną 

(Institutional Review Board, IRB), w przypadku których ryzyko naruszenia Państwa 

prywatności jest niskie; przygotowania do badania naukowego; badania obejmujące 

wyłącznie informacje na temat osób zmarłych; 

 postępowanie sądowe i administracyjne: odpowiadanie na nakaz sądowy lub 

administracyjny; 

 udostępnianie ze względu na fundusz odszkodowań pracowniczych i inne żądania państwa: 

na potrzeby opłacenia roszczeń z tytułu funduszu odszkodowań pracowniczych lub 

przeprowadzenia przesłuchania; agencjom nadzoru zdrowia – na potrzeby przeprowadzenia 

czynności dozwolonych przez prawo; specjalnym organom rządowym (organom 

militarnym, organom bezpieczeństwa krajowego);  

 udostępnianie organom porządkowym: udostępnianie informacji pracownikom organów 

porządkowych w celu zidentyfikowania bądź odnalezienia osoby podejrzanej lub 

zaginionej; 

 przestrzeganie prawa: udostępnianie informacji Departamentowi Zdrowia i Opieki 

Społecznej (Department of Health and Human Services) w celu sprawdzenia, czy 

przestrzegamy federalnych przepisów o zachowaniu prywatności; 

 udostępnianie w sytuacjach klęsk żywiołowych: udostępnianie informacji o Państwa 

położeniu i ogólnym położeniu w celu powiadomienia Państwa rodziny, przyjaciół 

i agencji uprawnionych do zapewniania wsparcia w sytuacjach awaryjnych; 

 udostępnianie organizacjom, które zarządzają przekazywaniem i transplantacją narządów, 

tkanek oraz fragmentów gałek ocznych;  

 udostępnianie koronerowi, lekarzowi medycyny sądowej lub dyrektorowi zakładu 

pogrzebowego w zakresie, w jakim potrzebują oni takich informacji, by wykonywać swoją 

pracę. 

 Przypadkowo, oprócz dozwolonego użytku lub ujawnienia: przed wizytą możemy wywołać 

Państwa imię i nazwisko w poczekalni – wtedy inne osoby w poczekalni mogą usłyszeć 

Państwa imię i nazwisko. Dokładamy uzasadnionych starań, aby ograniczyć takie 

przypadkowe wykorzystania i ujawnienia danych.  

 

W poniższych sytuacjach możemy wykorzystywać lub udostępniać Państwa dane, chyba że 

wyrażą Państwo sprzeciw lub pod warunkiem uzyskania od Państwa wyraźnej zgody. Jeśli 

z jakiegoś powodu nie są Państwo w stanie przekazać nam swoich preferencji, na przykład jeśli 

są Państwo nieprzytomni, możemy udostępniać Państwa informacje, jeśli uznamy, że będzie to 

zgodne z Państwa najlepszym interesem. 
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 Na potrzeby naszego katalogu pacjentów, w tym na potrzeby naszego działu 

duszpasterstwa (np. księdzu lub rabinowi). 

 Państwa rodzinie, znajomym lub innym osobom zajmującym się opieką nad Państwem 

lub płaceniem za taką opiekę. 

 

W poniższych sytuacjach wykorzystamy lub udostępnimy Państwa dane wyłącznie pod 

warunkiem uzyskania od Państwa zgody:  

 w celach marketingowych; 

 w celu sprzedaży Państwa informacji lub na potrzeby płatności od osoby trzeciej; 

 w celu przekazania dokumentacji sporządzonej podczas psychoterapii; 

 we wszelkich innych celach nieopisanych w tym powiadomieniu. 

Mogą Państwo wycofać taką zgodę (poza przypadkami, w których już z niej skorzystaliśmy), 

kontaktując się ze specjalistą ds. prywatności (Privacy Officer). 

 

Państwa prawa 
Jeśli chodzi o dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, przysługują Państwu określone prawa. 

Mogą Państwo: 

 Przejrzeć lub otrzymać elektroniczną bądź papierową kopię Państwa dokumentacji 

medycznej, w tym dokumentacji dotyczącej fakturowania. Może zostać naliczona 

uzasadniona opłata z tytułu kosztów, która nie będzie przekraczać 75 centów za stronę 

kopii papierowej lub uzasadnionego kosztu zapewnienia mediów elektronicznych na 

potrzeby przesłania dokumentacji elektronicznej (plus koszty wysyłki, jeśli zażądają 

Państwo przesłania Państwa dokumentacji pocztą). Dokumentacja zostanie przekazana 

w ciągu 3–10 dni od Państwa wniosku. Poinformujemy Państwa o wszelkich opóźnieniach. 

Mogą Państwo również uzyskać bezpośredni dostęp do danych dotyczących Państwa stanu 

zdrowia, korzystając z bezpiecznego portalu dla pacjentów MyChart w NYU Langone pod 

adresem https://mychart.nyulmc.org/. 

 Zażądać poufnej komunikacji. Mogą Państwo zażądać, byśmy kontaktowali się 

z Państwem w określony sposób, na przykład przez telefon komórkowy. Wyrazimy zgodę 

na wszystkie uzasadnione żądania.  

 Zażądać od nas ograniczenia zakresu informacji wykorzystywanych lub ujawnianych na 

potrzeby Państwa leczenia, płatności oraz działań w ramach opieki zdrowotnej. Nie mamy 

obowiązku spełniać Państwa prośby, ale ją rozpatrzymy. Jeśli całkowicie samodzielnie 

opłacają Państwo świadczenia i poproszą nas, byśmy nie udostępniali informacji o takich 

świadczeniach Państwa ubezpieczycielowi, wyrazimy zgodę, chyba że przepisy prawa 

wymagają od nas udostępnienia takiej informacji. 

 Zażądać od nas poprawienia Państwa dokumentacji medycznej, jeśli jest ona niepoprawna 

lub niekompletna. Możemy odmówić spełnienia Państwa żądania, jednak powiadomimy 

Państwa o przyczynie odmowy na piśmie w ciągu 60 dni. 

 Uzyskać listę osób lub podmiotów, którym udostępniamy Państwa informacje. Mogą 

Państwo poprosić o listę (rozliczenie) sytuacji, w których udostępniliśmy Państwa 

informacje oraz przyczyny udostępnienia w ciągu sześciu lat poprzedzających Państwa 

prośbę. Lista ta nie będzie obejmować wszystkich przypadków ujawnienia, takich jak 

https://mychart.nyulmc.org/
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ujawnienie na potrzeby leczenia, płatności lub działań w ramach opieki zdrowotnej. Mają 

Państwo prawo uzyskać tę listę bezpłatnie raz na 12 miesięcy, możemy jednak obciążyć 

Państwa kosztem przekazania dodatkowych list w tym okresie.  

 Uzyskać kopię tego powiadomienia dotyczącego prywatności. Wystarczy poprosić, 

a przekażemy Państwu kopię w formacie, który będzie Państwu odpowiadał (papierową lub 

elektroniczną).  

 Wybrać osobę, która będzie Państwa reprezentować. Taki „osobisty przedstawiciel” może 

egzekwować Państwa prawa i podejmować decyzje odnośnie do danych dotyczących 

Państwa stanu zdrowia. Rodzice i opiekunowie osób nieletnich mają zwykle prawo do 

kontroli prywatności informacji na temat dzieci, chyba że prawo zezwala takim osobom 

nieletnim na występowanie we własnym imieniu. 

 Złożyć skargę, jeśli uważają Państwo, że naruszono Państwa prawa. Mogą Państwo 

skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności (Privacy Officer) NYU Langone lub z 

sekretarzem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (Secretary 

of the United States Department of Health and Human Services). Nie podejmiemy żadnych 

czynności odwetowych ani nie będziemy wszczynać postępowania przeciwko Państwu za 

złożenie skargi.  

 Zażądać dodatkowych środków ochrony prywatności w odniesieniu do Państwa 

elektronicznej dokumentacji medycznej.  

 

Nasze obowiązki 
 Przepisy prawa wymagają od nas zachowania prywatności chronionych danych 

dotyczących Państwa stanu zdrowia.  

 Powiadomimy Państwa, jeśli dojdzie do naruszenia, które mogłoby wpłynąć na prywatność 

lub bezpieczeństwo Państwa danych umożliwiających identyfikację.  

 Musimy stosować praktyki opisane w niniejszym powiadomieniu i przekazać Państwu jego 

kopię. 

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków tego powiadomienia; zmiany te będą 

dotyczyć wszystkich informacji, które posiadamy na Państwa temat. Nowe powiadomienie 

będzie dostępne na życzenie lub w naszej witrynie internetowej www.nyulangone.org.  

 

Pytania lub wątpliwości 
Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw opisanych 

w niniejszym powiadomieniu, proszę skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności (Privacy 

Officer) pod adresem: One Park Avenue, 3
rd

 Floor, New York, New York 10016, Attention: 

Privacy Officer, lub telefonicznie pod numerem 1-877-PHI-LOSS bądź 212-404-4079, lub też 

drogą elektroniczną pod adresem compliance.help@nyumc.org.  

 

Większość żądań skorzystania z praw należy przekazać na piśmie specjaliście ds. prywatności 

(Privacy Officer) lub właściwemu gabinetowi lekarskiemu bądź oddziałowi szpitalnemu. Aby 

uzyskać więcej informacji lub otrzymać formularz wniosku, proszę skontaktować się ze 

specjalistą ds. prywatności (Privacy Officer) lub odwiedzić witrynę 

http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy.  

http://www.nyulangone.org/
mailto:compliance.help@nyumc.org
http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy
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FORMULARZ POTWIERDZENIA OTRZYMANIA POWIADOMIENIA 

O ZASADACH ZACHOWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI (Notice of 

Privacy Practices) 

 

 

Podpisując niniejszy formularz, potwierdzam otrzymanie egzemplarza Powiadomienia 

o zasadach zachowania polityki prywatności (Notice of Privacy Practices) od NYU Langone 

Medical Center. 

 

Imię i nazwisko pacjenta: _______________________________________________________ 

 

Podpis: __________________________________ Data: ______________________________ 

 

Imię i nazwisko osobistego przedstawiciela (w stosownych przypadkach): ______________ 

 

Uprawnienia osobistego przedstawiciela (np. rodzic, opiekun, pełnomocnik placówki opieki 

zdrowotnej):  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Obowiązuje od 01.01.2016 r. 



 

GRUPOWA PRAKTYKA KADRY AKADEMICKIEJ [FACULTY GROUP PRACTICE]– INFORMACJE 

DOTYCZĄCE OPŁAT ZA USŁUGI LABORATORYJNE 

 

Laboratory letter 10-25-11 

 

Dziękujemy za wybranie grupowej praktyki kadry akademickiej [Faculty Group Practice] NYU 

Langone Medical Center do sprawowania nad Panem/Panią opieki medycznej. Wszelkie usługi 

laboratoryjne oraz badania próbek NYU zleca do wykonania laboratorium NYU Langone Medical 

Center dla pacjentów ambulatoryjnych. Laboratorium dla pacjentów ambulatoryjnych świadczy 

na rzecz szpitala usługi, za które pobierane są opłaty oddzielnie od opłat za wizyty lekarskie. 

Usługi laboratorium NYU Langone Medical Center objęte są większością planów 

ubezpieczeniowych, jednak w niektórych planach preferowane jest korzystanie z usług pewnych 

określonych pracowni laboratoryjnych. Powinien/powinna Pan/Pani sprawdzić swój plan w 

zakresie usług laboratoryjnych, aby zrozumieć, jakie przysługują Panu/Pani świadczenia, 

ponieważ opłaty za świadczone usługi mogą obejmować szpitalne współubezpieczenie i 

współpłatności. Pana/Pani obowiązkiem jest wiedzieć, jakie świadczenia przysługują Panu/Pani 

w ramach planu ubezpieczeniowego, i powiadamiać na każdej wizycie nasz personel lub lekarzy 

o preferowanym przez Pana/Panią laboratorium. Zgodnie z Pana/Pani życzeniem wyślemy 

Pana/Pani próbkę do wybranego przez Pana/Panią laboratorium. 

 

W razie ewentualnych pytań personel naszej praktyki albo na nie odpowie, albo skieruje 

Pana/Panią do Pana/Pani firmy ubezpieczeniowej.   

 

 

 

 

 



 

                  

  Non-Par Waiver (Polish)   
Revised:  6/25/12 

 

 
Grupowa praktyka kadry akademickiej NYU 

[NYU Faculty Group Practice] 
UMOWA FINANSOWA BEZ PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKACH 

[NON-PARTICIPATING FINANCIAL AGREEMENT] 
 

Zostałem/-am poinformowany/-a przez NYU School of Medicine, że usługi mojego lekarza nie są objęte moim 
planem ubezpieczeniowym i w związku z powyższym będę w pełni odpowiedzialny/-a za opłacenie kosztów 
świadczonych usług.  Tym samym wyrażam zgodę na następujące warunki: 

[I have been advised by NYU School of Medicine that my physician does not participate with my insurance 
plan and therefore, I will be financially responsible for full payment of services rendered.  As such, I agree to 
the following:] 
 

Świadczenia gabinetu (wizyty lekarskie)  [Office Services (Doctor Visits)] 
 

 Pełna opłata za kontrolną wizytę w gabinecie powinna być regulowana w chwili otrzymania 
świadczenia. 

[Payment for routine office visits is expected in full at the time services are rendered.] 
 

 Zostanę poinformowany/a o szacowanej wysokości opłaty podczas rozpisania harmonogramu.  

[I will be informed of the estimated payment at the time of scheduling.]  
 
 Do mojego ubezpieczyciela w moim imieniu zostanie wysłany wniosek o refundację. 

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 
 
 W niektórych wypadkach faktyczna kwota sumy opłat może nie być znana w czasie otrzymania 

świadczenia.  Jeśli faktyczne opłaty okażą się większe niż opłata uregulowana w czasie 
otrzymania świadczenia, zobowiązuję się uregulować rachunek i wszelkie pozostałe opłaty.  Jeśli 
kwota faktyczna okaże się niższa niż zapłacona przeze mnie, otrzymam zwrot lub nadpłata 
zostanie odliczona od innych rachunków, za które odpowiedzialność finansową ponosi pacjent. 

[In some cases the actual amount of total charges may not be known at the time of service.  
Should the actual charges be more than the payment made at time of service, I will be billed for 
and responsible for any remaining balances.  Should the actual amount be less than I paid, I will 
receive a refund or elect to have the overpayment applied to other patient responsible balances.] 

 
 Jeżeli będą przysługiwać mi świadczenia spoza sieci, mój ubezpieczyciel dokona płatności, 

odejmując kwotę z tytułu mojego udziału własnego, zgodnie z warunkami mojego planu 
dotyczącymi świadczeń spoza sieci, oraz będę odpowiedzialny/-a za uregulowanie pozostałej 
kwoty bez względu na wysokość opłaty uiszczonej przez moją firmę ubezpieczeniową. 

[If I have out-of-network benefits, my insurance carrier will make payment, less deductible and 
according to the out-of-network provisions of my plan, and I will be responsible for the balance of 
my bill no matter what the insurance company pays.] 

 
Badania niestanowiące części wizyt lekarskich (EKG, echokardiografia itp.) 
[Testing Services Not Part of the Doctor Visit (EKG, Echo, etc.)] 

 
 Do mojego ubezpieczyciela w moim imieniu zostanie wysłany wniosek o refundację. 

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 
 

 Zobowiązuję się uregulować wszystkie opłaty nieobjęte moim ubezpieczeniem. 

[I will be billed for and responsible for any balances not paid by my insurance.] 
 

  



 

                    
Planowane zabiegi (szpitalne, ambulatoryjne i wykonywane w gabinecie lekarskim) 
[Elective Surgeries (Inpatient, Outpatient and Office-Based)] 

 
 Zostanę poinformowany/a o szacowanej kwocie w czasie określania harmonogramu, a także 

poproszony/a o podpisanie umowy finansowej przed rozpoczęciem świadczeń. 

[I will be informed of the estimated amount at the time of scheduling and asked to sign a financial 
agreement prior to provision of the service.] 

 
 Przed rozpoczęciem świadczeń zostanie uiszczone minimum 20% szacowanej kwoty. 

[A minimum pre-payment of 20% of the estimated charges will be collected prior to the service 
being rendered.] 
 

 Do mojego ubezpieczyciela w moim imieniu, jeśli sobie tego zażyczę, zostanie wysłany wniosek 
o refundację. 

[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf, if requested.] 
 

 Powyższa kwota do zapłacenia przed otrzymaniem świadczenia jest kwotą szacunkową – 
faktyczne sumy mogą się różnić. Zobowiązuję się uregulować rachunek i wszelkie pozostałe 
opłaty. 

[The amount quoted prior to the service is an estimate and actual charges may vary; I will be 
billed for and responsible for any remaining balances.] 

 
Rozumiem, że wszystkie opłaty należy uiścić po otrzymaniu od NYU rachunku.  Rozumiem również, i 
wyrażam zgodę na to, że w przypadku gdy moja firma ubezpieczeniowa ureguluje rachunek, przesyłając 
pieniądze bezpośrednio do mnie, niezwłocznie przekażę je NYU. 

[I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU.  I also understand and agree that 
if my insurance company makes payment to me directly I will forward that payment to NYU immediately.] 
 
____________________________________  _________________________________________ 
Imię i nazwisko pacjenta (drukowanymi literami)  Imię i nazwisko lekarza (drukowanymi literami) 
[Print Patient Name]     [Print Physician Name] 
 
____________________________________  _________________________________________ 
Podpis pacjenta      Program ubezpieczenia 
[Patient Signature]     [Insurance Plan] 
 
________________________ 
Data 
[Date] 
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NYULMC HIE, Care Everywhere i Healthix 

 Arkusz informacyjny 
[NYULMC HIE, Care Everywhere and Healthix 

 Fact Sheet] 

 
Szczegóły dotyczące danych pacjenta zarejestrowanych w NYULMC HIE, Care Everywhere i Healthix oraz procesu 
uzyskiwania zgody. 
[Details about patient information in the NYULMC HIE, Care Everywhere and Healthix and the consent process:] 
 
1. Sposób wykorzystywania Pana/Pani danych.  Zarejestrowane elektronicznie dane dotyczące Pana/Pani stanu 

zdrowia będą wykorzystywane przez Użytkowników HIE oraz Świadczeniodawców korzystających z systemu Care 
Everywhere wyłącznie w następujących celach: 
[How Your Information Will be Used.  Your electronic health information will be used by the HIE Participants and Care 
Everywhere Providers only to:] 

 aby zapewnić Panu/Pani leczenie i powiązane z nim usługi; 
[Provide you with medical treatment and related services.] 

 aby sprawdzić, czy posiada Pan/Pani ubezpieczenie zdrowotne i zweryfikować jego zakres;  
[Check whether you have health insurance and what it covers.] 

 aby ocenić i poprawić jakość opieki medycznej zapewnianej wszystkim pacjentom. 
[Evaluate and improve the quality of medical care provided to all patients.] 

O ile prawo stanowe i federalne nie będą stanowić inaczej i jeżeli Healthix wyrazi na to zgodę, zarejestrowane elektronicznie 
dane dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia będą ujawniane, udostępniane i wykorzystywane przez firmy realizujące 
ubezpieczenia zdrowotne NYULMC wyłącznie w następujących celach: 
[Unless otherwise permitted by State and Federal law and if permitted by Healthix, your electronic health information shall be 
disclosed, accessed and used by NYULMC healthcare insurance plans only to:] 

 aby umożliwić czynności związane z zarządzaniem opieką. Obejmuje to pomoc w uzyskaniu odpowiedniej opieki 
medycznej, poprawę jakości świadczonych Panu/Pani usług opieki zdrowotnej, koordynowanie świadczonych 
Panu/Pani różnorodnych usług zdrowotnych i pomoc w stosowaniu planu opieki medycznej; 
[Provide Care Management Activities. These include assisting you in obtaining appropriate medical care, improving 
the quality of healthcare services provided to you, coordinating the provision of multiple health care services provided 
to you, or supporting you in following a plan of medical care.] 

 aby umożliwić prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości usług. Obejmuje to ocenę i poprawę jakości 
opieki medycznej zapewnianej Panu/Pani i wszystkim pacjentom i członkom NYULMC.  
[Provide Quality Improvement Activities. These include evaluating and improving the quality of medical care provided 
to you and all NYULMC patients and members.] 

UWAGA: Wybór, jakiego dokona Pan/Pani w niniejszym formularzu zgody, NIE zezwala firmom oferującym 
ubezpieczenia zdrowotne na wgląd do Pana/Pani danych w celu zadecydowania, czy przyznać Panu/Pani 
ubezpieczenie zdrowotne lub czy płacić Pana/Pani rachunki. Wyboru tego może Pan/Pani dokonać w oddzielnym 
formularzu zgody, który przeznaczony jest dla firm ubezpieczeniowych. 

[NOTE: The choice you make in this Consent Form does NOT allow health insurers to have access to your information 
for the purpose of deciding whether to give you health insurance or pay your bills.  You can make that choice in a 
separate Consent Form that health insurers must use.] 

2. Rodzaje wykorzystywanych danych.  Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Użytkownicy HIE oraz Świadczeniodawcy 
korzystający z systemu Care Everywhere będą mogli uzyskać dostęp do WSZYSTKICH zarejestrowanych elektronicznie 
danych dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia dostępnych za pośrednictwem NYULMC HIE i wszyscy pracownicy, 
przedstawiciele i członkowie personelu medycznego NYU Hospitals Center będą mogli uzyskać dostęp do 
WSZYSTKICH zarejestrowanych elektronicznie danych dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia, dostępnych poprzez 
organizację Healthix. Obejmuje to dane zgromadzone przed i po dacie podpisania niniejszego formularza zgody. 
Pana/Pani dokumentacja medyczna może zawierać historię chorób lub urazów, jakie Pan odniósł/Pani odniosła (np. 
cukrzycy lub złamania kości), wyniki badań (np. badań RTG lub badań krwi) oraz listę przyjmowanych leków. Dane te 
mogą odnosić się do wrażliwych kwestii, w tym między innymi: 

[What Types of Information About You Are Included.  If you give consent, the HIE Participants and Care Everywhere 
Providers may access ALL of your electronic health information available through the NYULMC HIE and all employees, 
agents and members of the medical staff of NYU Hospitals Center may access ALL of your electronic health information 
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available through Healthix. This includes information created before and after the date of this Consent Form. Your health 
records may include a history of illnesses or injuries you have had (like diabetes or a broken bone), test results (like X-
rays or blood tests), and lists of medicines you have taken.  This information may relate to sensitive health conditions, 
including but not limited to:] 

 problemów z nadużywaniem alkoholu lub używaniem 
 narkotyków 
 [Alcohol or drug use problems] 

 schorzeń psychicznych 
 [Mental health conditions] 

 antykoncepcji i aborcji (planowania rodziny) 
 [Birth control and abortion (family planning)] 

 HIV/AIDS 
 [HIV/AIDS] 

 chorób genetycznych (dziedzicznych) oraz badań 
 genetycznych 
 [Genetic (inherited) diseases or tests] 

 chorób przenoszonych drogą płciową 
 [Sexually transmitted diseases] 

 
3. Skąd pochodzą dane dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia? Dane te pochodzą z placówek, które świadczyły 

Panu/Pani usługi medyczne lub które przyznały Panu/Pani ubezpieczenie zdrowotne („Źródła Danych”). Mogą to być 
szpitale, lekarze, apteki, laboratoria kliniczne, firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne, program Medicaid oraz inne 
organizacje typu „e-health”, które dzielą się drogą elektroniczną danymi dotyczącymi stanu zdrowia. Pełną listę 
aktualnych Źródeł Danych HIE można uzyskać od NYU Hospitals Center lub swojego świadczeniodawcy opieki 
zdrowotnej korzystającego z systemu HIE, stosownie do sytuacji. Zaktualizowaną listę Źródeł Danych można uzyskać 
w dowolnej chwili na stronie internetowej NYULMC HIE pod adresem http://health-connect.med.nyu.edu/. Można się 
skontaktować z Biurem ds. Ochrony Prywatności NYULMC HIE [NYULMC HIE Privacy Officer] pisząc na adres: 
NYU Langone Medical Center, Privacy Officer, One Park Ave, 3

rd
 Floor, New York, NY 10016; lub dzwoniąc pod 

numer: 212-404-4079. Pełną listę aktualnych Źródeł Danych organizacji Healthix można uzyskać od Healthix 
w dowolnym momencie na stronie internetowej Healthix pod adresem http://www.healthix.org lub dzwoniąc do 
Healthix pod numer 877-695-4749. 

 
[Where Health Information About You Comes From. Information about you comes from places that have provided you 
with medical care or health insurance (“Information Sources”).  These may include hospitals, physicians, pharmacies, 
clinical laboratories, health insurers, the Medicaid program, and other ehealth organizations that exchange health 
information electronically. A complete list of current HIE Information Sources is available from NYU Hospitals Center or 
your HIE Participant health care provider, as applicable. You can obtain an updated list of Information Sources at any 
time by checking the NYULMC HIE website http://health-connect.med.nyu.edu/.  You can contact the NYULMC HIE 
Privacy Officer by writing to: NYU Langone Medical Center, Privacy Officer, One Park Ave, 3

rd
 Floor, New York, 

NY 10016 or calling: 212-404-4079.  A complete list of current Healthix Information Sources is available from 
Healthix and can be obtained at any time by checking the Healthix website at http://www.healthix.org or by 
calling Healthix at 877-695-4749.] 

 
4. Kto może mieć dostęp do Pana/Pani danych w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody? Dostęp do 

Pana/Pani danych mogą mieć wyłącznie następujące osoby: lekarze i inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, którzy 
wchodzą w skład personelu zatwierdzonego Użytkownika HIE lub Świadczeniodawcy korzystającego z systemu Care 
Everywhere, którzy sprawują nad Panem/Panią opiekę medyczną; świadczeniodawcy zastępujący lub dyżurujący pod 
telefonem dla lekarzy zatwierdzonego Użytkownika HIE lub Świadczeniodawcy korzystającego z systemu Care 
Everywhere; wyznaczony personel zaangażowany w czynności dotyczące poprawy jakości usług lub czynności związane 
z zarządzaniem opieką; członkowie personelu zatwierdzonego Użytkownika HIE lub Świadczeniodawcy korzystającego 
z systemu Care Everywhere, którzy wykonują czynności dozwolone w niniejszym formularzu zgody, jak to opisano 
powyżej w pierwszym ustępie.   

[Who May Access Information About You, If You Give Consent.  Only these people may access information about 
you: doctors and other health care providers who serve on the medical staff of an approved HIE Participant or Care 
Everywhere Provider who are involved in your medical care; health care providers who are covering or on call for an 
approved HIE Participant or Care Everywhere Provider’s doctors; designated staff involved in quality improvement or 
care management activities; and staff members of an approved HIE Participant or Care Everywhere Provider who carry 
out activities permitted by this Consent Form as described above in paragraph one.]  

 
5. Kary za nieupoważniony dostęp lub niewłaściwe wykorzystywanie Pana/Pani danych. Nieupoważniony dostęp do 

elektronicznie zarejestrowanych danych dotyczących stanu zdrowia lub niewłaściwe ich wykorzystywanie są karalne.  
Jeżeli kiedykolwiek będzie Pan/Pani podejrzewać, że ktoś, kto nie powinien mieć wglądu ani dostępu do Pana/Pani 
danych, uzyskał taki dostęp, należy zadzwonić do jednego z Użytkowników HIE lub Świadczeniodawców korzystających 
z systemu Care Everywhere, którym zezwolił Pan/zezwoliła Pani na dostęp do dokumentacji, wejść na stronę 
internetową NYULMC HIE pod adresem http://health-connect.med.nyu.edu/ lub zadzwonić do Departamentu Zdrowia 
stanu Nowy York [NYS Department of Health] pod numer 877-690-2211. Jeżeli kiedykolwiek będzie Pan/Pani 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://health-connect.med.nyu.edu/
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podejrzewać, że ktoś, kto nie powinien mieć wglądu ani dostępu do Pana/Pani danych, uzyskał taki dostęp za 
pośrednictwem Healthix, należy zadzwonić do Healthix pod numer: 877-695-4749, wejść na stronę internetową Healthix 
pod adresem http://www/healthix.org lub zadzwonić do Departamentu Zdrowia stanu Nowy York [NYS Department of 
Health] pod numer 877-690-2211. 

[Penalties for Improper Access to or Use of Your Information. There are penalties for inappropriate access to or use 
of your electronic health information.  If at any time you suspect that someone who should not have seen or gotten 
access to information about you has done so, call one of the HIE Participants or Care Everywhere Providers you have 
approved to access your records; visit the NYULMC HIE website: http://health-connect.med.nyu.edu/ or call the NYS 
Department of Health at 877-690-2211. If at any time you suspect that someone should not have seen or gotten access 
to information about you has done so through Healthix, call Healthix at: 877-695-4749; or visit Healthix’s website: 
http://www/healthix.org; or call the NYS Department of Health at 877-690-2211.] 

6. Ponowne udostępnienie danych. Zarejestrowane elektronicznie dane dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia mogą 
zostać udostępnione przez Użytkownika HIE lub Świadczeniodawcę korzystającego z systemu Care Everywhere innym 
osobom, ale tylko w zakresie dozwolonym przez stanowe i federalne przepisy prawa. Dotyczy to również danych 
dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia zarejestrowanych w formie papierowej. Jak wspomniano w ust. 2 powyżej, jeżeli 
wyrazi Pan/Pani na to zgodę, WSZYSTKIE zarejestrowane elektronicznie dane dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia, 
w tym dane wrażliwe, będą dostępne poprzez NYULMC HIE oraz Healthix. Niektóre przepisy prawa stanowego 
i federalnego zapewniają specjalną ochronę dla pewnego rodzaju poufnych danych dotyczących stanu zdrowia, w tym 
danych dotyczących: (i) ocen, leczenia lub badań dotyczących choroby przeprowadzanych przez pewnych 
świadczeniodawców, (ii) HIV/AIDS, (iii) chorób psychicznych, (iv) upośledzenia psychicznego lub niedorozwoju, (v) 
nadużywania substancji psychoaktywnych oraz (vi) badań predyspozycji genetycznych. Podczas przekazywania tego 
rodzaju danych dotyczących stanu zdrowia należy przestrzegać szczególnych wymogów. NYULMC HIE, Healthix oraz 
inne osoby, w tym Świadczeniodawcy korzystający z systemu Care Everywhere, mające wgląd do takich informacji za 
pośrednictwem powyższych systemów wymiany danych dotyczących stanu zdrowia, muszą się stosować do tych 
wymogów.  

[Re-disclosure of Information.  Any electronic health information about you may be re-disclosed by an HIE Participant  
or Care Everywhere Provider to others only to the extent permitted by state and federal laws and regulations. This is also 
true for health information about you that exists in a paper form.  As stated in #2 above, if you give consent, ALL of your 
electronic health information, including sensitive health information will be available through the NYULMC HIE and 
Healthix.  Some state and federal laws provide special protections for some kinds of sensitive health information, 
including related to: (i) your assessment, treatment or examination of a health condition by certain providers; (ii) 
HIV/AIDS; (iii) mental illness; (iv) mental retardation and developmental disabilities; (v) substance abuse; and (vi) 
predisposition genetic testing. Their special requirements must be followed whenever people receive these kinds of 
sensitive health information.  The NYULMC HIE, Healthix and persons, including Care Everywhere Providers, who 
access this information through these health information exchanges must comply with these requirements.] 

7. Okres obowiązywania.  Niniejszy formularz zgody pozostaje ważny do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody lub do 
momentu zaprzestania działalności przez NYULMC HIE, lub też do czasu, gdy upłynie 50 lat od Pana/Pani śmierci, 
w zależności od tego, co nastąpi później.  

 

[Effective Period.  This Consent Form will remain in effect until the day you withdraw your consent or until such time the 
NYULMC HIE ceases operation, or until 50 years after your death, whichever is later.] 

8. Wycofanie zgody.  Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili, podpisując nowy formularz zgody i 
wybierając opcję NIE ZGADZAM SIĘ. Formularze można znaleźć na stronie internetowej NYULMC HIE pod adresem 
http://health-connect.med.nyu.edu/. Po wypełnieniu formularz należy przesłać faksem pod numer 917-829-2096 lub 
przedłożyć go swojemu świadczeniodawcy.  
 
[Withdrawing Your Consent.  You can withdraw your consent at any time by signing a new Consent Form and selecting 
I DENY CONSENT.  You can get these forms on the NYULMC HIE website http://health-connect.med.nyu.edu/.  Once 
completed please fax to 917-829-2096 or submit to your provider.] 
 
Uwaga: Organizacje, w tym Świadczeniodawcy korzystający z systemu Care Everywhere, które mają dostęp do 
danych dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia za pośrednictwem NYULMC HIE i/lub Healthix w czasie 
obowiązywania Pana/Pani zgody, mogą kopiować lub włączać Pana/Pani dane do swoich własnych rejestrów 
medycznych. Nawet gdy Pan/Pani zdecyduje się później wycofać swoją zgodę, nie muszą oni zwracać ani 
usuwać tych danych ze swoich rejestrów. 

http://www/healthix.org
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www/healthix.org
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
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[Note: Organizations, including Care Everywhere Providers, that access your health information through the 
NYULMC HIE and/or Healthix while your consent is in effect may copy or include your information in their own 
medical records.  Even if you later decide to withdraw your consent, they are not required to return it or remove 
it from their records.] 

9. Odmowa zaznaczenia okienka (dokonania wyboru). Jeżeli nie zaznaczy Pan/Pani okienka „NIE ZGADZAM SIĘ”, 
prawo stanu Nowy York zezwala osobom leczącym Pana/Panią w nagłym wypadku na wgląd do Pana/Pani dokumentacji 
medycznej, w tym do dokumentacji dostępnej za pośrednictwem NYULMC HIE. Jeżeli nie dokona Pan/Pani żadnego 
wyboru, wgląd do Pana/Pani dokumentacji nie będzie możliwy, z wyjątkiem nagłych wypadków, na które zezwala prawo 
stanu Nowy York.  

 
[Refusing to Check a Box (make a choice). Unless you check the “I DENY CONSENT” box, New York State law allows 
the people treating you in an emergency to get access to your medical records, including records that are available 
through the NYULMC HIE.  If you do not make a choice, the records will not be shared except in an emergency as 
allowed by New York State Law.] 

10. Kopia formularza. Po podpisaniu niniejszego formularza zgody ma Pan/Pani prawo otrzymać jego kopię.  
 

[Copy of Form. You are entitled to get a copy of this Consent Form after you sign it.] 

11. Ryzyko związane z niewyrażeniem zgody.  Jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na to, aby Użytkownicy HIE 
i Świadczeniodawcy korzystający z systemu Care Everywhere mieli wgląd do Pana/Pani danych za pośrednictwem 
NYULMC HIE oraz Healthix, Pana/Pani świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą nie być w stanie uzyskać na czas 
zgromadzonych wcześniej ważnych danych dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia.  

 
[Risks of Denying Consent.  If you deny consent for HIE Participants and Care Everywhere Providers to access your 
information through the NYULMC HIE and Healthix, your healthcare providers may not be able to access critical health 
information about you, obtained during a prior encounter, in a timely manner.] 

 



 
 
 
 

SYSTEM WYMIANY DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU ZDROWIA, CARE EVERYWHERE I HEALTHIX: 
FORMULARZ ZGODY 

[HEALTH INFORMATION EXCHANGE, CARE EVERYWHERE AND HEALTHIX CONSENT FORM] 
 

Przy użyciu niniejszego formularza zgody może Pan/Pani zdecydować, czy zezwolić świadczeniodawcom opieki zdrowotnej 
wymienionym na stronie internetowej NYU Langone Medical Center Health Information Exchange („NYULMC HIE”) pod 
adresem http://health-connect.med.nyu.edu/ („Użytkownicy HIE”) oraz świadczeniodawcom opieki zdrowotnej niezwiązanym 
z NYU, którzy mogą zażądać wglądu do Pana/Pani dokumentacji medycznej dla celów aktualnego leczenia 
(„Świadczeniodawcy korzystający z systemu Care Everywhere”) na uzyskanie dostępu do Pana/Pani dokumentacji 
medycznej za pośrednictwem sieci komputerowej obsługiwanej przez NYULMC HIE. Aby Świadczeniodawcy korzystający 
z systemu Care Everywhere wiedzieli, że dane mogą być dostępne za pośrednictwem NYULMC HIE, musi Pan/Pani 
poinformować ich, że jest Pan/Pani lub był Pan/była Pani pacjentem Użytkownika HIE i że takie dane mogą być dostępne na 
żądanie. Może to pomóc w zebraniu Pana/Pani dokumentacji medycznej z różnych miejsc, w których korzysta Pan/Pani 
z opieki medycznej, i udostępnieniu jej drogą elektroniczną leczącym Pana/Panią świadczeniodawcom.     
 

[In this Consent Form, you can choose whether to allow the health care providers listed on the NYU Langone Medical Center 
Health Information Exchange (“NYULMC HIE”) website http://health-connect.med.nyu.edu/ (“HIE Participants”) and non-NYU 
health care providers who may request access to your medical records for purposes of current treatment (“Care Everywhere 
Providers”) to obtain access to your medical records through a computer network operated by the NYULMC HIE. In order for 
a Care Everywhere Provider to know that information may be available through the NYULMC HIE, you must tell them that 
you were/are a patient of an HIE Participant and that such information may be available upon request. This can help collect 
the medical records you have in different places where you get health care, and make them available electronically to the 
providers treating you.]     
 

Może Pan/Pani również wykorzystać niniejszy formularz zgody do podjęcia decyzji, czy zezwolić, czy też nie zezwolić 
pracownikom, przedstawicielom lub członkom personelu medycznego NYU Hospitals Center na wgląd i dostęp do Pana/Pani 
elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem organizacji Healthix, która obsługuje system wymiany danych 
dotyczących stanu zdrowia, lub Regional Health Information Organization (RHIO) – organizacji non-profit uznawanej przez 
stan Nowy York. Może to również pomóc w zebraniu Pana/Pani dokumentacji medycznej z różnych miejsc, w których 
korzysta Pan/Pani z opieki medycznej, i udostępnieniu jej drogą elektroniczną leczącym Pana/Panią świadczeniodawcom. 
Udzielając niniejszej zgody zezwala Pan/Pani również na to, aby w ramach dowolnego programu NYU Langone Medical 
Center, którego jest Pan/Pani pacjentem lub członkiem, możliwe było uzyskiwanie dostępu do Pana/Pani dokumentacji 
znajdującej się u innych świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy są uprawnieni do udostępniania danych za 
pośrednictwem organizacji Healthix. Pełną listę aktualnych źródeł danych wykorzystywanych przez organizację Healthix 
można uzyskać od Healthix w dowolnym momencie na stronie internetowej Healthix pod adresem http://www.healthix.org lub 
dzwoniąc do Healthix pod numer 877-695-4749. Na Pana/Pani żądanie świadczeniodawca wydrukuje tę listę ze strony 
internetowej Healthix.  
 

[You may also use this Consent Form to decide whether or not to allow employees, agents or members of the medical staff of 
NYU Hospitals Center to see and obtain access to your electronic health records through Healthix, which is a Health 
Information Exchange, or Regional Health Information Organization (RHIO), a not-for-profit organization recognized by the 
state of New York. This can also help collect the medical records you have in different places where you get healthcare, and 
make them available electronically to the providers treating you. This consent also gives your permission for any NYU 
Langone Medical Center program in which you are a patient or member, to access your records from your other healthcare 
providers authorized to disclose information through Healthix.  A complete list of current Healthix Information Sources is 
available from Healthix and can be obtained at any time by checking the Healthix website at http://www.healthix.org or by 
calling Healthix at 877-695-4749.  Upon request, your provider will print this list for you from the Healthix website.]  
 

PANA/PANI WYBÓR NIE WPŁYNIE NA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ PANA/PANIĄ OPIEKI MEDYCZNEJ ANI 
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. WYRAŻENIE LUB NIEWYRAŻENIE PRZEZ PANA/PANIĄ ZGODY NIE MOŻE 
STANOWIĆ PODSTAWY DO ODMÓWIENIA PANU/PANI USŁUG ZDROWOTNYCH. 
 

[YOUR CHOICE WILL NOT AFFECT YOUR ABILITY TO GET MEDICAL CARE OR HEALTH INSURANCE COVERAGE.  
YOUR CHOICE TO GIVE OR TO DENY CONSENT MAY NOT BE THE BASIS FOR DENIAL OF HEALTH SERVICES.] 
 

NYULMC HIE i Healthix dzielą się danymi dotyczącymi stanu zdrowia drogą elektroniczną i w bezpieczny sposób w celu 
poprawienia jakości usług opieki zdrowotnej. Ten rodzaj wymiany danych określa się mianem „e-health” lub „technologii 
wymiany danych dotyczących stanu zdrowia” („health IT”). Więcej informacji o systemie „e-health” w stanie Nowy York 
można znaleźć w broszurze pt. „Więcej danych oznacza lepszą opiekę” [Better Information Means Better Care]. Może 
Pan/Pani poprosić o nią swojego świadczeniodawcę opieki zdrowotnej lub znaleźć ją na stronie www.ehealth4ny.org.  
 

[The NYULMC HIE and Healthix share information about people’s health electronically and securely to improve the quality of 
health care services.  This kind of sharing is called ehealth or health information technology (health IT). To learn more about 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://www.healthix.org/
http://www.ehealth4ny.org/
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ehealth in New York State, read the brochure, “Better Information Means Better Care.” You can ask your health care provider 
for it, or go to the website www.ehealth4ny.org.]  
 
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ARKUSZA 
INFORMACYJNEGO. 
 

[PLEASE CAREFULLY READ THE INFORMATION ON THE FACT SHEET BEFORE MAKING YOUR DECISION.] 
 

Opcje zgody. Niniejszy formularz można wypełnić od razu lub w przyszłości. Może Pan/Pani dokonać wyboru spomiędzy 
następujących opcji:  
Proszę zaznaczyć jedno z poniższych okienek.   

[Your Consent Choices. You can fill out this form now or in the future. You have the following choices: 
 

Please check one box  below:] 

1.  ZGADZAM SIĘ, aby WSZYSCY Użytkownicy HIE wymienieni na stronie internetowej NYULMC HIE oraz 
Świadczeniodawcy korzystający z systemu Care Everywhere mieli dostęp do WSZYSTKICH danych 
dotyczących mojego stanu zdrowia zarejestrowanych elektronicznie za pośrednictwem NYULMC HIE 
i ZGADZAM SIĘ, aby WSZYSCY pracownicy, przedstawiciele i członkowie personelu medycznego NYU 
Hospitals Center mieli dostęp do WSZYSTKICH danych dotyczących mojego stanu zdrowia zarejestrowanych 
elektronicznie za pośrednictwem organizacji HEALTHIX w dowolnych dozwolonych celach opisanych w arkuszu 
informacyjnym, w tym w celu zapewnienia mi wszelkich usług opieki zdrowotnej, włączając pomoc w nagłych 
wypadkach. 
 

[1.  I GIVE CONSENT to ALL of the HIE Participants listed on the NYULMC HIE website and Care 
Everywhere Providers to access ALL of my electronic health information through the NYULMC HIE and I 
GIVE CONSENT to ALL employees, agents and members of the medical staff of NYU Hospitals Center to 
access ALL of my electronic health information through HEALTHIX in connection with any of the permitted 
purposes described in the fact sheet, including providing me any health care services, including emergency 
care.] 
 

2.  NIE ZGADZAM SIĘ, aby KTÓRYKOLWIEK z Użytkowników HIE wymienionych na stronie internetowej 
NYULMC HIE oraz Świadczeniodawców korzystających z systemu Care Everywhere miał dostęp do 
danych dotyczących mojego stanu zdrowia zarejestrowanych elektronicznie za pośrednictwem NYULMC HIE lub 
organizacji HEALTHIX, w jakichkolwiek celach, nawet w nagłych wypadkach medycznych. 
 

[2.  I DENY CONSENT to ALL of the HIE Participants listed on the NYULMC HIE website and Care 
Everywhere Providers to access my electronic health information through the NYULMC HIE or HEALTHIX for 
any purpose, even in a medical emergency.] 

 

UWAGA: JEŻELI NIE ZAZNACZY PAN/PANI OKIENKA „NIE ZGADZAM SIĘ”, prawo stanu Nowy York zezwala 
osobom leczącym Pana/Panią w nagłym wypadku na wgląd do Pana/Pani dokumentacji medycznej, w tym do 
dokumentacji dostępnej za pośrednictwem NYULMC HIE. JEŻELI NIE DOKONA PAN/PANI ŻADNEGO WYBORU, 
wgląd do Pana/Pani dokumentacji nie będzie możliwy, z wyjątkiem nagłych wypadków, na które zezwala prawo 
stanu Nowy York. 

 

[NOTE: UNLESS YOU CHECK THE “I DENY CONSENT” BOX, New York State law allows the people treating you in 
an emergency to get access to your medical records, including records that are available through the NYULMC HIE.  
IF YOU DON'T MAKE A CHOICE, the records will not be shared except in an emergency as allowed by New York 
State Law.] 
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______________________________________________  ______________________________ 
Imię i nazwisko pacjenta (DRUKOWANYMI LITERAMI)   Data urodzenia pacjenta 
[PRINT Name of Patient]       [Patient Date of Birth] 
 
 
______________________________________________  ______________________________ 
Podpis pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta  Data 
[Signature of Patient or Patient’s Legal Representative]   [Date] 
 
 
______________________________________________  ______________________________ 
Imię i nazwisko (drukowanymi literami) przedstawiciela    Kim jest przedstawiciel ustawowy 
ustawowego pacjenta (w stosownych przypadkach)   dla pacjenta (w stosownych przypadkach) 
[Print Name of Legal Representative (if applicable)]   [Relationship of Legal Representative  
         to Patient (if applicable)] 



 
 

Offer of HIV Testing 4-16-12 

PROPOZYCJA BADANIA NA HIV 

Prawo stanu Nowy York dotyczące zdrowia publicznego zobowiązuje do oferowania 
przeprowadzenia testu na HIV osobom w wieku od 13 do 64 lat i młodszym lub starszym w 
przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u nich zagrożenia infekcją.  Prawo to dotyczy następujących 
jednostek opieki zdrowotnej: oddziałów wewnętrznych szpitali ogólnych, pogotowia ratunkowego 
szpitali ogólnych oraz świadczących podstawową opiekę zdrowotną ambulatoriów szpitalnych, 
ośrodków diagnostycznych i leczenia oraz prywatnych gabinetów lekarskich. Obowiązek 
proponowania tego badania nie dotyczy osób leczonych w nagłych, zagrażających życiu wypadkach, 
osób, którym wcześniej proponowano lub przeszły już badanie na HIV, oraz osób niezdolnych do 
samodzielnego wyrażenia zgody (w przypadku gdy żadna inna odpowiednia osoba nie jest dostępna 
w celu wyrażenia zgody w zastępstwie).  

Przed wyrażeniem zgody lub samym badaniem osoba zlecająca przeprowadzenie badania powinna 
podać następujące informacje: 

 HIV to wirus, który wywołuje chorobę AIDS i może być przenoszony drogą płciową, używaniem 
tych samych igieł do strzykawek, może być przekazany przez zakażoną wirusem HIV kobietę w 
ciąży płodowi w trakcie ciąży lub nowonarodzonemu dziecku w czasie porodu lub w trakcie 
karmienia go piersią. 

 Dostępne jest leczenie HIV/AIDS, które może dopomóc w utrzymaniu zdrowia. 

 Osoby z HIV/AIDS mogą stosować bezpieczne praktyki celem uchronienia niezakażonych osób 
przed zarażeniem ich wirusem HIV oraz zakażonych osób przed zarażeniem się dodatkowymi 
szczepami wirusa HIV. 

 Badanie jest dobrowolne i może zostać wykonane anonimowo w publicznym ośrodku 
wykonującym te badania. 

 Prawo chroni poufność wyników badania na HIV i innych stosownych informacji. 

 Prawo zabrania dyskryminowania osób na podstawie ich sytuacji dotyczącej zakażenia wirusem 
HIV i dostępny jest serwis służący pomocą w takich sytuacjach. 

 Prawo dopuszcza, aby świadoma zgoda na badanie na HIV umożliwiała wykonanie tego badania 
do czasu aż ta zgoda nie zostanie wycofana lub utraci ważność na własnych warunkach. 

Dlaczego badanie jest ważne? Wiedza, czy jest się zakażonym wirusem HIV, jest istotna ze 
względów zdrowotnych. Jeżeli wynik badania będzie ujemny, można się dowiedzieć, jak chronić się 
przed zakażeniem w przyszłości. W przypadku dodatniego wyniku badania można podjąć 
odpowiednie kroki w celu zapobiegnięcia przekazania wirusa innym osobom, podjąć leczenie HIV i 
dowiedzieć się o innych rzeczach pozwalających utrzymać dobre zdrowie. 

      ______ Tak, zgadzam się na przeprowadzenie badania na HIV. 

      ______ Nie, nie chcę poddawać się dzisiaj badaniu na HIV. 

 

Imię i nazwisko pacjenta: ___________________          NDM: ________________ 

 

Podpis: _________________________________           Data: ________________              
  (pacjent lub osoba upoważniona do wyrażenia zgody) 



 

UPDATED ADDRESS FORM 

 

FORMULARZ ZMIANY ADRESU PACJENTA 
[PATIENT UPDATED ADDRESS FORM] 

 

DATA:    ____________________________________________ 
[DATE] 

NAZWISKO:  ____________________________________________ 
[NAME] 

DATA URODZENIA: ____________________________________________ 
[DOB] 

Ja, __________________________, potwierdzam, że mój poprzedni adres zamieszkania był następujący: 
[I                                                              , verify that my previous address was:] 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

Obecnie zamieszkuję pod adresem:  
[I now reside at :] 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

                           ________________________________________ 

 

                                                                                                        _________________________________ 
                                                                                                                             Podpis pacjenta 
                                                                                                                        [Patient’s   Signature] 

 



Imię i nazwisko 

pacjenta:

Nazwa apteki: Nazwa apteki:

Adres: Adres:

Miejscowość: Miejscowość:

Stan: Stan:

Kod pocztowy: Kod pocztowy:

Numer telefonu: Numer telefonu:

Numer faksu: Numer faksu:

Proszę podać nazwę placówki zewnętrznej: ___________________

Pharmacy & Lab Information Collection Form 8.19.10   

LabCorp

Quest Labs

Laboratorium NYU

Inna zewnętrzna placówka

Preferowana apteka Alternatywna apteka

Informacje dotyczące apteki 

Zainstalowanie w naszej praktyce systemu Epic, nowego elektronicznego systemu rejestracji informacji medycznych, pozwala teraz na przepisywanie leków przez 

lekarzy w trybie online. Oznacza to, że wszelkie leki, jakie Panu/Pani może przepisać dzisiaj lekarz, zostaną automatycznie przesłane do wybranej przez 

Pana/Panią apteki, a my nie będziemy musieli wydawać Panu/Pani odręcznie wypisywanych recept. Ponadto, gdy konieczne będzie wznowienie recepty na 

przyjmowany przez Pana/Panią lek, farmaceuta będzie teraz mógł elektronicznie przesłać do naszego gabinetu prośbę o jej zatwierdzenie. **Uwaga: Leki 

kontrolowane nie mogą być przepisywane elektronicznie.

Jeżeli chciałby/-aby Pan/Pani mieć leki przepisywane elektronicznie, proszę uzupełnić informacje poniżej.

Informacje dotyczące laboratorium 

Proszę z poniższych opcji wybrać preferowane przez Pana/Panią laboratorium poprzez postawienie przy nim znaczku. Niektóre plany ubezpieczeniowe wymagają 

od posiadających je pacjentów korzystania z określonych laboratoriów; niestosowanie się do tych zasad może pociągnąć za sobą opłaty, które będzie musiał uiścić 

pacjent. Jeżeli nie wie Pan/Pani, które laboratorium wybrać, proszę skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Jeżeli nie wybierze Pan/Pani żadnego 

laboratorium, nasza praktyka będzie standardowo zlecać wykonywanie wszelkich badań laboratoryjnych laboratorium NYU.



 
 

 
Surgery Non-Par Pre-Payment Acknowledgement Form (Polish) 
Revised: 5/2/12 

Grupowa praktyka kadry akademickiej NYU 
[NYU Faculty Group Practice] 

Plany nieobejmujące świadczeń/Zabiegi kosmetyczne/Opłaty własne/Usługi niepokrywane 
przez firmę ubezpieczeniową 

Formularz uznania zaliczki  
[Non-Participating Plans/Cosmetic/Self-Pay/Non-Covered Services 

Pre-Payment Financial Acknowledgment Form ] 
 

Data  [Date]:  
 

 

Imię i nazwisko pacjenta  [Patient Name]: 
 

Nr dokumentacji medycznej pacjenta  
[Patient MR #]: 
 

 

Lekarz prowadzący  [Physician]: 
 

Oczekiwana data wykonania usługi  
[Expected Date of Service]: 
 

 

Szacowany koszt  [Estimated Cost]: 
 

Kwota depozytu  [Deposit Amount]: 
 

 

Plan ubezpieczeniowy  [Insurance Plan]: 
 

 

UMOWA FINANSOWA  [FINANCIAL AGREEMENT 

Zostałem/-am poinformowany/-a przez grupową praktykę kadry akademickiej NYU, że usługi 
mojego lekarza nie są objęte moim planem ubezpieczeniowym i w związku z powyższym będę w 
pełni odpowiedzialny/-a za opłacenie kosztów świadczonych usług i ustalone opłaty będę 
musiał/a uiścić z góry.  Wybieram otrzymanie świadczenia powyższych usług i oświadczam, że 
przedstawiono mi szacowany koszt całkowity świadczeń mojego lekarza.  Mam świadomość, że 
podana wyżej kwota jest szacunkowa i może różnić się w stosunku do faktycznej sumy 
całkowitej.  Rozumiem też, że mogą pojawić się dodatkowe koszty za usługi pomocnicze 
(radiologia, znieczulenie, patologia itp.), które nie są objęte kosztorysem.  Do mojego 
ubezpieczyciela zostanie wysłany w moim imieniu wniosek o refundację świadczeń 
medycznych.* Zobowiązuję się uregulować rachunek i wszelkie pozostałe opłaty. 

[I have been advised by the NYU Faculty Group Practice that my physician does not participate 
with my insurance plan and therefore, I will be fully responsible for the cost of services and am 
expected to pay the estimated fee in advance.  I am choosing to have the above services 
rendered and have been provided with an estimate of the total cost for my physician’s services.  
I am aware that the amount quoted above is an estimate and that actual charges may vary.  I 
also understand that there may be additional costs for ancillary services (radiology, anesthesia, 
pathology, etc.) that are not included in this estimate.  A courtesy claim will be sent to my 
insurance carrier on my behalf.* I will be billed for and responsible for any remaining balances.] 



 
 

 
Surgery Non-Par Pre-Payment Acknowledgement Form (Polish) 
Revised: 5/2/12 

Rozumiem, że wszystkie koszty zostaną pokryte po otrzymaniu od NYU rachunku. 

[I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU.] 
 
Oświadczam, że przeczytałem/-am powyższe informacje i rozumiem moje zobowiązania 
finansowe. 

[I have read the above information and I understand my financial obligations.] 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
Podpis                          Data  
[Signature]                [Date]  

*Jeżeli mój ubezpieczyciel wyśle mi opłatę za świadczenie, natychmiast przekażę ją do grupowej praktyki kadry 
akademickiej NYU.   

[*If my insurance carrier sends payment to me for the service I will immediately remit the payment to the NYU 
Faculty Group Practice.] 




