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1. Cel procedury 

 

Celem procedury jest ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji 

medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom 

ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Zakres obowiązywania 

 

Procedura jest stosowana w komórkach organizacyjnych Szpitala, które w imieniu 

Szpitala udostępniają dokumentację medyczną, tj. w: 

 kancelarii medycznej, 

 oddziałach szpitalnych, 

 izbie przyjęć, 

 przychodniach specjalistycznych, 

 pracowniach diagnostycznych, 

 gabinetach POZ. 

 

3. Odpowiedzialność 

 

1. Za prawidłowe stosowanie niniejszej procedury odpowiadają pracownicy 

uczestniczący w procesie udostępniania dokumentacji medycznej. 

2. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszej procedury sprawują kierownicy 

komórek organizacyjnych, w których procedura jest stosowana. 

 

4. Terminy i definicje  

4.1  wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości 

dokumentacji medycznej; 
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4.2  odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału 

dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z 

oryginałem; 

4.3  kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji 

medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). 

4.4 osoba bliska to: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do 

drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we 

wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  

 

5. Postępowanie 

 

5.1 Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi 

ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta na zasadach 

określonych w Rozdziale 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

                           5.1.1 Dokumentację medyczną udostępnia się: 

 pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu 

potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego lub paszportu; 

 przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego 

dokumentu; 

 opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego 

orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, 

opieka nad ubezwłasnowolnionym); 

 osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia 

spełniającego wymogi określone w pkt 5.1.6. lub innego upoważnienia 

o charakterze ogólnym złożonego np. w historii choroby pacjenta, 

historii zdrowia i choroby itp., a także złożonego w innym podmiocie 

medycznym -  oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 Upoważnienie o charakterze ogólnym, złożone przez pacjenta w jednym 

podmiocie, upoważnia do dostępu do dokumentacji medycznej 

przechowywanej również w innym i powinno być respektowane. 
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                            5.1.2 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

 osobie upoważnionej przez pacjenta za życia, w pisemnym oświadczeniu, 

jak w pkt. 5.1.1; 

 osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem 

ustawowym.  

 osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba 

bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu 

między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, 

zgodę na udostępnienie wyraża sąd, w postępowaniu 

nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej 

zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może 

wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji 

lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. 

 W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu 

dokumentacji medycznej- sąd - na wniosek osoby bliskiej, może 

wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić 

zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: 

-  w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu 

śmierci pacjenta; 

-  dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 

                   5.1.3  Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach: 

 do wglądu z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom 

lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek  lub zdjęć (także do baz 

danych w zakresie ochrony zdrowia) na miejscu w Szpitalu, pod 

nadzorem osoby zatrudnionej w komórce organizacyjnej Szpitala 

uprawnionej do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: referenta 

archiwisty, lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, pielęgniarki 

oddziałowej, innej pielęgniarki lub sekretarki medycznej. Dotyczy to 

zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie 

elektronicznej;  
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 poprzez sporządzenie i wydanie kopii ,wyciągów, odpisów dokumentacji 

papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii 

wyników badań na nośnikach elektronicznych; 

 na informatycznym nośniku danych; 

 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

5.1.4 W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną pacjent  lub  osoba 

wskazana w pkt.5.1.1 i 5.1.2 składa : 

 W przypadku gdy dokumentacja medyczna znajduje się w oddziale /komórce 

organizacyjnej  – ustny wniosek do  Ordynatora/Koordynatora/Kierownika danej 

komórki organizacyjnej; 

 W przypadku gdy dokumentacja jest przekazana do Kancelarii Szpitala – wniosek do 

Komendanta Szpitala. 

 

5.1.5 W celu otrzymania kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej pacjent lub  osoba 

wskazana w pkt.5.1.1 i 5.1.2 składa w Kancelarii –punkcie ewidencyjnym lub w 

Kancelarii medycznej , rejestracji Przychodni Specjalistycznej  - stosowne żądanie w 

dowolnej formie: 

 Pisemnej – przykładowy formularz stanowi   Wniosek o wydanie kopii 

dokumentacji medycznej  PW-51-00-F01; 

  Ustnej – wówczas pracownik szpitala jest zobowiązany potwierdzić tożsamość 

wnioskującego i spisać dane zgodne z formularzem Wniosek o wydanie kopii 

dokumentacji medycznej  PW-51-00-F01; 

 Elektronicznej na adres:  sekretariat@109szpital.pl 

 Pocztą na adres Szpitala; 

5.1.6 W przypadku planowanego odbioru kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji 

medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy wskazać dane 

identyfikujące osobę upoważniona, pomocniczy formularz stanowi Upoważnienie 

do odbioru dokumentacji medycznej PW-51-00-F02. Stosowne upoważnienie 

można złożyć również we wszystkich formach wskazanych w pkt. 5.1.5 
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5.1.7 Pomocne pacjentom formularze Wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej 

PW-51-00-F01 oraz Upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej PW-51-00-F02 

można pobrać: 

• w kancelarii medycznej u referenta - archiwisty, 

• w oddziałach szpitalnych, w sekretariatach medycznych, 

• w przychodniach specjalistycznych – w rejestracji przychodni,, 

• w pracowniach diagnostycznych, 

• ze strony internetowej www.109szpital.pl. Zakładka druki do pobrania. 

5.1.8 Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki. 

5.1.9 Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie 

poufności i  ochrony danych osobowych,  za pokwitowaniem odbioru. 

5.1.10 Wydanie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji medyczne – jeżeli nie jest 

zwolnione z opłaty - odbywa się po uiszczeniu opłaty za udostępnienie dokumentacji 

medycznej.  Potwierdzeniem dokonania opłaty jest dowód wpłaty (KP -”Kasa przyjmie”), 

informacja od pracownika pionu głównego księgowego lub dokument potwierdzający 

dokonanie przelewu. Informacja ta jest odnotowywana na druku Potwierdzenie 

udostępnienia kopii dokumentacji medycznej PW-51-00-F03 

5.1.11 Opłatę można uiścić: 

 Gotówką w Kasie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00; 

 Przelewem na konto bankowe o nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 BGK, w tytule 

przelewu dopisek „oplata za dokumentację medyczną,  podać imię i nazwisko pacjenta 

(którego dokumentacja jest udostępniana) oraz nr faktury; 

5.1.12 Na wniosek osoby zainteresowanej lub  instytucji zostanie wystawiona faktura VAT za 

udostępnienie dokumentacji medycznej. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 

Wniosek o wystawienie faktury VAT PW-51-00-F05 sporządzony przez komórkę 

udostępniającą dokumentację medyczną. 

5.1.13 Na pisemny wniosek zainteresowanego, dokumentację wysyła się pocztą: 

 listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – w przypadku osoby fizycznej; 

 listem poleconym – w przypadku instytucji. 

                Do pisma przewodniego załącza się fakturę wystawioną przez właściwą komórkę pionu                          

                głównego księgowego. Faktura obejmuje koszt sporządzenia kopii dokumentacji  

                medycznej oraz koszt przesyłki pocztowej. 
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5.1.14 Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej 

upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala 

uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej. Poświadcza się wyłącznie 

kopie dokumentacji medycznej wykonane w Szpitalu. 

5.1.15 Po wydaniu kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej –żądanie pacjenta o 

udostępnienie dokumentacji medycznej w forach wskazanych w pkt, 5.1.5 dołącza 

się do dokumentacji medycznej pacjenta. 

5.1.16 Odbiór dokumentacji medycznej następuje w godzinach: 08.00 – 14.00, od poniedziałku 

do piątku (z wyłączeniem świąt) w komórkach organizacyjnych Szpitala uprawnionych 

do udostępniania dokumentacji medycznej. (tj w Kancelarii medycznej, rejestracji 

Przychodni Specjalistycznej) Na wniosek pacjenta dokumentacja medyczna jest 

wysyłana za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. 

 

5.2  Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi 

ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta na zasadach określonych w 

art.12 ust.3 i 4 oraz art.15 ust.3 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO).- stosuje się odpowiednio. 

 

5.3 Udostępnianie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym. 

5.3.1 Dokumentację medyczną udostępnia się również:  

5.3.1.1 podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna 

do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

5.3.1.2 organom władzy publicznej w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i 

wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, 

w szczególności nadzoru i kontroli; 

5.3.1.3 wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub 

nadzorowanym przez Ministra Zdrowia oraz organom samorządu zawodów 

medycznych, medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom 

badawczym, specjalistom  

z poszczególnych dziedzin medycyny, w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia kontroli na zlecenie Ministra Zdrowia; 



 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie 

PROCEDURA PW-51 Strona Wydanie 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA 
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

NA ZEWNĄTRZ SZPITALA 
9 z 17 V 

 

Niniejszy dokument jest własnością 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, wszelkie prawa zastrzeżone. 
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Komendanta Szpitala. 

 

5.3.1.4 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w 

związku z prowadzonym postępowaniem; 

5.3.1.5 uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom - jeżeli badanie, którego 

dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek; 

5.3.1.6 organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania  

o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

5.3.1.7 podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym 

do prowadzenia rejestrów; 

5.3.1.8 zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta; 

5.3.1.9 komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 

5.3.1.10 osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o 

akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w 

zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

5.3.1.11 wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,  

w zakresie prowadzonego postępowania; 

5.3.1.12 spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką 

komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; 

5.3.1.13 osobom wykonującym czynności kontrolne w związku z kontrolą legalności, 

celowości, rzetelności prowadzenia baz danych w zakresie ochrony zdrowia 

oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji; 

5.3.1.14 członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art.14 ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;  

5.3.1.15 Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których 

mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, i innych 

podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do 

wykonywania zawodu 
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 medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym 

osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych; 

5.3.1.16 Osoby, o których mowa w ust. 5.2.1.15, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta. 

5.3.2 Dokumentacja medyczna może być udostępniona szkole wyższej lub instytutowi 

badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych 

danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

5.3.3 Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta organom i podmiotom uprawnionym 

na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Komendanta 

Szpitala. 

5.3.4 Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach: 

 do wglądu z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub 

podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć (także do baz danych w 

zakresie ochrony zdrowia), na miejscu w Szpitalu, pod nadzorem osoby zatrudnionej 

w komórce organizacyjnej Szpitala uprawnionej do udostępniania dokumentacji 

medycznej, w tym: pracownika Działu Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, 

lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego, pielęgniarki oddziałowej, innej 

pielęgniarki lub sekretarki medycznej. Dotyczy to zarówno dokumentacji 

papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej; 

 poprzez sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów dokumentacji papierowej 

oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach 

elektronicznych; 

 przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu 

po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów 

powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji 

mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 

5.3.5  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie 

poufności i ochrony danych osobowych; w przypadku wydawania (wyciągów, odpisów, 

wydruku) lub oryginału dokumentacji medycznej - za pismem przewodnim. 

5.3.6 Pracownik wydający oryginał/y dokumentacji medycznej jest odpowiedzialny za 

pozostawienie jej/ich kopii lub pełnego odpisu. 
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5.3.7 Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej 

upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala 

uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej. Poświadcza się wyłącznie 

kopie dokumentacji medycznej wykonane w Szpitalu. 

5.3.8 Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w miarę 

możliwości w terminie wyznaczonym przez organ lub uprawniony podmiot. W 

przypadku braku możliwości dochowania tego terminu udostępnienie dokumentacji 

medycznej winno nastąpić w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia/wpłynięcia 

wniosku do Szpitala. W takiej sytuacji należy uzgodnić ten termin z wnioskującym 

organem lub podmiotem. 

 

5.4 Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej 

Komórki organizacyjne, które udostępniają dokumentację medyczną tj 

Kancelaria medyczna, rejestracja Przychodni Specjalistycznej  - prowadzą wykaz, 

w formie papierowej lub elektronicznej ,  zawierający następujące informacje; 

 imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja 

medyczna; 

 sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 

 zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; 

 imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została 

udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, gdy jest ona 

udostępniana organom lub podmiotom to także nazwę uprawnionego 

organu lub podmiotu; 

 imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła 

dokumentację medyczną; 

 datę udostępnienia dokumentacji medycznej; 

5.5 Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej. 

5.4.1 Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej ma zawsze formę 

pisemną z podaniem przyczyny odmowy; 

5.4.2 Przyczyna odmowy może być: 

 Brak uprawnień do dokumentacji medycznej osoby występującej o 

udostępnienie; 
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 Brak dokumentacji medycznej o którą zwraca się osoba zainteresowana- 

np. zniszczenie po upływie okresu przechowywania czy/lub np. nie 

wytworzenie takiej dokumentacji przez podmiot. 

 

5.5 Odpłatność. 

5.5.1 Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągów, 

odpisów, wydruków  Szpital pobiera opłatę, z zastrzeżeniem pkt. 5.5.2. 

5.5.2 Opłaty nie pobiera się:  

 Od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, który po raz 

pierwszy w żądanym zakresie zwraca się o jej udostępnienie. 

Nieodpłatne uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej przez 

pacjenta będzie wyłączało możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu 

do takiej dokumentacji przez przedstawiciela ustawowego tego 

pacjenta i na odwrót .  

 od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych, 

 w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z 

postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o 

zdarzeniach medycznych. 

 W przypadku udostępniania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. 

 

5.5.3 Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od 

pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 

Ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

5.5.4 Wysokość opłat za: 
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 jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może 

przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

kwartale, którym mowa w pkt. 5.3.3 ; 

 jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może 

przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

kwartale, którym mowa w pkt. 5.3.3 ; 

  sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na 

elektronicznym nośniku danych, jeżeli Szpital prowadzi 

dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może 

przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

kwartale, którym mowa w pkt. 5.3.3; 

 Kwoty opłat zaokrągla się poprzez pominięcie trzeciej i kolejnych  

cyfr następujących po przecinku. 

5.5.5 Informacja o wysokości obowiązujących opłat ogłaszana jest w rozkazie 

dziennym Komendanta Szpitala oraz przekazywana przez pracownika 

pionu głównego księgowego zainteresowanym komórkom 

organizacyjnym. 

5.5.6 Opłatę wnosi się w Kasie Szpitala lub przelewem na jego konto. 

5.5.7 Wyliczenia należnej opłaty dokonuje pracownik komórki organizacyjnej 

udostępniającej dokumentację medyczną. Pracownik pionu głównego 

księgowego ma obowiązek sprawdzić prawidłowość tego wyliczenia.  

5.5.8 W przypadku wniesienia opłaty przelewem na konto Szpitala pracownik 

wydający kopię (wyciąg, odpis) dokumentacji medycznej ma obowiązek – 

po uprzednim sprawdzeniu w Sekcji  Księgowości – odnotować ten fakt 

na druku Potwierdzenie udostępnienia kopii dokumentacji medycznej PW-

51-00-F03.  

5.5.9 Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest 

bezpłatne. 

 

6 Dokumenty związane 

6.1 Ustawa z 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

6.2 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO). 

7 Formularze 
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7.1 Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej  

PW-51-00-F01. 

7.2 Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej PW-51-00-F02. 

7.3 Potwierdzenie udostępnienia kopii dokumentacji medycznej PW-51-00-F03 

7.4 Wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej PW-51-00-F04. 

7.5 Wniosek o wystawienie faktury VAT PW-51-00-F05. 

Lp. 
Nazwa 

załącznika/zapisu 
Forma 

Miejsce 

przechowywania 

Okres 

przecho

wywania 

Postępowanie po 

okresie 

przechowywania 

(archiwizacja/ 

zniszczenie) 

1 Wniosek o wydanie 
kopii (wyciągu, 
odpisu) 
dokumentacji 
medycznej  
PW-51-00-F01 

Papierowa Dokumentacja 
medyczna 
pacjenta 

Zgodnie z 
przepisa
mi prawa 

w tym 
zakresie 

Zgodnie z 
przepisami 

prawa w tym 
zakresie 

2 Upoważnienie do 
odbioru 
dokumentacji 
medycznej  
PW-51-00-F02 

Papierowa Dokumentacja 
medyczna 
pacjenta 

Zgodnie z 
przepisa
mi prawa 

w tym 
zakresie 

Zgodnie z 
przepisami 

prawa w tym 
zakresie 

3 Potwierdzenie 
udostępnienia kopii 
dokumentacji 
medycznej PW-51-
00-F03 

Papierowa Dokumentacja 
medyczna 
pacjenta 

Zgodnie z 
przepisa
mi prawa 

w tym 
zakresie 

Zgodnie z 
przepisami 

prawa w tym 
zakresie 

4 Wykaz 
udostępnianej 
dokumentacji 
medycznej PW-
51-00-F04 
 

Papierowa 
lub 

elektroni
czna 

Kancelaria –punkt 
ewidencyjny 

10 lat 10 lat 

5 Wniosek o Papierowa Pion głównego 5 lat 5 lat 
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Zapoznałam/em się z PROCEDURĄ PW-51 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

NA ZEWNĄTRZ SZPITALA 

Lp. Nazwisko i imię 

(Komórka organizacyjna) 

Data Podpis 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

12    

wystawienie 
faktury VAT PW-
51-00-F05 

księgowego  
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20  
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22  

 

  

23  

 

  

24  

 

  

25  

 

  

26  

 

  

27  
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