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Na co pozwala prawo wyboru opiekuna? 

Prawo wyboru opiekuna to dokument, ktory pozwala Ci wybrac kogos, kogo znasz i komu ufasz, aby 
podejmowal za Ciebie decyzje zdrowotne, kiedy z jakiegos powodu nie bedziesz w stanie tego sam zrobic. 
Jest to wazny dokument, poniewaz dotyczy on nie tylko wyboru w zakresie Twego zdrowia, ale rowniez 
porozumienia z Twoim lekarzem, rodzina i innymi osobami, ktore sa zaangazowane w Twoja opieke 
zdrowotna. Przeczytaj ten dokument uwaznie i zastosuj sie do instrukcji tak, aby Twoje zyczenia zostaly 
spelnione. 

Zgodnie z prawem (Spis Praw Massachusetts, Rozdzial 201D) kazda kompetentna osoba dorosla powyzej lat 
18-u moze wypelnic ten formularz, by wyznaczyc Prawnego Opiekuna Zdrowia. Jako Opiekuna mozna 
wybrac kazda osobe, oprocz administratora, operatora, lub pracownika placowki zdrowia, wlaczajac szpital, 
dom opieki, gdzie jestes pacjentem, lub gdzie mieszkasz. Wyjatkowo, taka osoba moze byc wybrana, jesli 
jest spokrewniona z Toba biologicznie, poprzez malzenstwo lub adopcje. Nie zaleznie o tego, czy mieszkasz 
w stanie Massachusetts, mozesz uzywac tego formularza, jesli otrzymujesz opieke zdrowotna w stanie 
Massachusetts. 

Zakres obowiazkow opiekuna: 

Twoj Prawny Opiekun Zdrowotny moze podejmowac decyzje dotyczace Twojego zdrowia tylko wtedy, 
kiedy Ty z jakiegos powodu nie mozesz sam tego zrobic. Twoj Prawny Opiekun moze za Ciebie decydowac, 
jesli jestes nieprzytomny, jestes w stanie spiaczki, lub jesli masz jakis inny powod, ktory uniemozliwi Ci 
podejmowanie lub przekazywanie decyzji zdrowotnych. Twoj Prawny Opiekun nie moze podejmowac 
decyzji za Ciebie, dopoki Twoj lekarz nie potwierdzi na pismie, ze Ty sam nie jestes w stanie tego zrobic. 
Twoj lekarz powie Ci o tym, jesli bedzie jakikolwiek znak, ze mozesz to zrozumiec. 

Za Twoim pozwoleniem, Prawny Opiekun Zdrowia moze podjac jakiekolwiek decyzje. Jesli dasz 
opiekunowi “prawo pelnego wyboru”, pozwoli mu to na podejmowanie decyzji o leczeniu, ktore moga 
utrzymac Cie przy zyciu.  

Twoj opiekun moze podejmowac decyzje tylko po rozmowie z Twoim lekarzem lub pielegniarka i po 
rozpatrzeniu wszystkich opcji dotyczacych diagnozy, prognozy, oraz leczenia Twojej choroby. Twoj 
Opiekun Zdrowotny ma pelny dostep do poufnych informacji o Twoim stanie zdrowia, by moc podjac 
przemyslane decyzje. 

Twoj Prawny Opiekun Zdrowia bedzie podejmowac decyzje zgodne z Twoja wola, biorac pod uwage Twoje 
przekonania religijne i moralne. Przed wydaniem instrukcji dla Opiekuna Zdrowia, mozesz porozmawiac ze 
swoim lekarzem, ksiedzem lub innymi osobami. Jest bardzo wazne, zebys porozmawial ze swoim 
Opiekunem tak, aby ta osoba wiedziala, co jest dla Ciebie wazne. Jesli Twoj Opiekun nie bedzie znal Twoich 
przekonan, bedzie musial w pewnych sytuacjach podejmowac decyzje zgodne z wlasnymi przekonaniami. 
Po potwierdzeniu przez lekarza, ze ty sam nie mozesz podejmowac decyzji, jesli Ty wciaz nie zaakceptujesz 
decyzji podjetych przez Opiekuna Zdrowia, Twoj wybor bedzie honorowany, chyba ze sad stwierdzi, ze nie 
potrafisz sam podejmowac decyzji. 
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Decyzje podejmowane przez Twojego Opiekuna beda mialy taka sama wage, jak Twoje wlasne decyzje, 
chyba ze sad lub Ty prawnie postanowisz inaczej. 
 
Zasady wypelniania formularza: 
 
Na gorze formularza wpisz swoje imie, nazwisko i adres. Wpisz imie, adres i telefon osoby, ktora 
wybierasz jako Prawnego Opiekuna Zdrowia. (Nadobowiazkowe: Jesli uwazasz, ze Opiekun Zdrowia moze 
nie byc osiagalny w przyszlosci, wyznacz Opiekuna Zastepczego. Twoj Opiekun Zastepczy spelni te role, 
jesli Opiekun Prawny nie jest w stanie lub nie chce wypelnic swych obowiazkow.)  
 
Ograniczenie praw Twojego Opiekuna moze spowodowac problemy w naglych wypadkach. Dlatego tez, 
jesli chcesz by Twoj Opiekun mial pelne prawa, nie zakreslaj rubryki Limitacje. Jesli chcesz ograniczyc 
prawa Twojego Opiekuna i Opiekuna Zastepczego w jakimkolwiek zakresie, opisz to w tej rubryce. 
 
Przed podpisaniem formularza, upewnij sie, ze masz dwoch doroslych swiadkow, ktorzy beda obecni, 
kiedy podpisujesz dokument. Jedyne osoby, ktore nie moga wypelnic roli swiadka to Twoj Opiekun Prawny i 
Opiekun Zastepczy. Wlasnorecznie podpisz i datuje dokument. (Jesli stan zdrowotny nie pozwala Ci na 
podpisanie dokumentu, popros kogos innego w Twoim imieniu. Ta osoba musi byc inna niz ktorykolwiek ze 
swiadkow. Osoba podpisujaca dokument za Ciebie musi wpisac swoje imie i adres w odpowiednich 
rubrykach.)  
 
Upewnij sie, ze Twoi swiadkowie wypelnia date, podpisza sie i wyraznie wpisza swoje dane osobowe 
(imiona, adresy).  
 
Nadobowiazkowe: Na odwrocie formularza znajduja sie zaswiadczenia, ktore powinny zostac podpisane 
przez Prawnego Opiekuna Zdrowia i Opiekuna Zastepczego. To nie jest wymagane przez prawo, ale jest 
zalecane, by zapewnic, ze rozmawiales ze swoim Opiekunem Prawnym i Opiekunem Zastepczym, jak tez, ze 
te osoby zdaja sobie sprawe ze stopnia odpowiedzialnosci. 
 
Kto przechowuje oryginal i kopie dokumentu? 
 
Po wypelnieniu formularza, usun strony z instrukcjami i zrob przynajmniej cztery kopie formularza. 
Przechowuj oryginal w dostepnym miejscu (nie trzymaj go w sejfie). Kopie daj swojemu lekarzowi, oraz/lub 
firmie ubezpieczeniowej, jak tez Prawnemu Opiekunowi Zdrowia, i Opiekunowi Zastepczemu. Dodatkowe 
kopie mozesz zostawic czlonkom rodziny, ksiedzu, prawnikowi, lub komukolwiek innemu, kto bedzie 
zaangazowany w Twoja opieke zdrowotna. 
 
Jak moge zmienic lub odwolac dokument? 
 
Ten dokument jest uniewazniony w nastepujacych sytuacjach: 
 
1. Kiedy podpiszesz inny taki dokument w pozniejszym terminie. 
2. Kiedy nastapi rozwod lub prawna separacja od wspolmalzonka, ktory zostal mianowany, jako Twoj 

Opiekun. 
3. Kiedy powiadomisz swojego Opiekuna Prawnego, lekarza, lub innego pracownika sluzby zdrowia, 

ustnie lub na pismie, ze chcesz uniewaznic ten dokument.  
4. Kiedy zrobisz cos innego, co pokaze, ze chcesz uniewaznic ten dokument (np. podrzesz lub zniszczysz 

ten dokument, wykreslisz go, powiesz innym ludziom itp.) 
 
 

PO WYPELNIENIU FORMULARZA, ODDZIEL STRONY Z INSTRUKCJAMI. 
UPEWNIJ SIE, ZE ROZMAWIALES ZE SWOIM OPIEKUNEM. 


