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Szczecin, dnia …..................... 

 
Komendant  
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ  
w Szczecinie 

1. Wnioskodawca: 

Imię i Nazwisko 
….................................................................................................................... 

Adres zamieszkania 
….............................................................................................................. 

Nr PESEL 

            

Numer telefonu kontaktowego ….......................................................................... 

2. Dokumentacja medyczna dotyczy* 

Imię i Nazwisko 
….................................................................................................................... 

Adres zamieszkania 
….............................................................................................................. 

Nr PESEL  

           

 
3. Podstawa prawna wniosku - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta / Ogólne rozporządzenie o ochronie danych( RODO) ** 
 

4. Dokumentacja dotyczy leczenia/diagnostyki w (podać nazwę komórki 
organizacyjnej i datę pobytu/badania) 

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

5. Rodzaj dokumentacji medycznej (np. historia choroby, karta informacyjna, 
wyniki badań – podać jakich, inna)  
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…..................................................................................................................................... 

6. Wnioskuję o wydanie kserokopii /wyciągu / odpisu** dokumentacji medycznej 
określonej w pkt 4 w celu: 

□ dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym, 

□ niezwiązanym z dalszym leczeniem.   

Zobowiązuję się do odbioru dokumentacji w określonym terminie oraz pokrycia 
kosztów jej wykonania i przesłania (w przypadku wysyłania pocztą) zgodnie 
z cennikiem obowiązującym w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ 
w Szczecinie.  

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaznaczenia jako podstawy prawnej 

wniosku Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  Szpital 

udostępnia wyłącznie kopie dokumentacji medycznej, bez zbędnej zwłoki w 

terminie miesiąca od złożenia/wpłynięcia wniosku a w przypadku jego 

skomplikowanego charakteru w terminie trzech miesięcy. Za udostępnianie 

kolejnych kopii będą pobierane opłaty, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu 

cennikiem. 

7. Dokumentację medyczną wymienioną w pkt 4**: 

a) odbiorę osobiście; 

b) odbierze osoba przeze mnie upoważniona; 

c) proszę przesłać pocztą; 
 
 

…............................................................. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

* - wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się o udostępnienie dokumentacji 
jako przedstawiciel ustawowy pacjenta lub z upoważnienia pacjenta 

** - niepotrzebne skreślić 
 


