
 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ nr…………………………..* 

(wzór) 

Data wpływu  

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

I DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię (imiona i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Dane kontaktowe……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Wnioskodawca jest: (proszę wskazać właściwe) 

 Pacjentem  Przedstawicielem ustawowym pacjenta 

 Osobą upoważnioną przez pacjenta  Osoba bliską (po śmierci pacjenta)** 

II DANE PACJENTA: 

Imię (imiona i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia lub PESEL………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

Inne dane umożliwiające identyfikację pacjenta: …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III ZAKRES WNIOSKOWANEJ DOKUMENTACJI (np. rodzaj dokumentu, nazwa zakładu, okres dokumentacji): 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV FORMA I SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI: 

 do wglądu 

 kserokopia  

 odpis 

 wyciąg 

 skan przesłany za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej 

 skan na nośniku danych 

 wypożyczenie oryginału 

V SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTACJI: 

 osobiście 

 poprzez osobę upoważnioną 

 poprzez przesłanie na wskazany adres  

za pośrednictwem operatora pocztowego  

VI OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Oświadczam, że zawarte we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

Oświadczam, że znane są mi stawki za udostępnienie dokumentacji medycznej i zobowiązuję się do pokrycia 

kosztów udostępnienia,  w tym kosztów przesłania dokumentacji na wskazany adres. 

 

 

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

Czytelny podpis wnioskodawcy 

* wypełnia pracownik przyjmujący wniosek 

** osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta 



 

 

VII POTWIERDZENIE UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI: 

WYDANO/PRZESŁANO: 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj dokumentacji: 

 

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

Forma i sposób udostępnienia: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Zakres wizyt i liczba stron dokumentacji w postaci papierowej: 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………… 

POTWIERDZAM WYDANIE  

DOKUMENTACJI 

 

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

Data i czytelny podpis pracownika wydającego dokumentację 

VIII UDOSTĘPNIENIE ORYGINAŁU: 

WYPOŻYCZONO: Rodzaj dokumentacji: 

 

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

Forma i sposób udostępnienia: 

 

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

 

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

 

Zakres stron, liczba nośników dokumentacji w postaci papierowej: 

 

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

 

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

POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ORYGINAŁU  

I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

1) ochrony wypożyczonej dokumentacji 

medycznej przed utratą i zniszczeniem, 

2) zwrotu oryginału niezwłocznie po 

wykorzystaniu w nienaruszonej postaci 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby, której wydano oryginał 

IX ZWROT ORYGINAŁU DOKUMENTACJI: 

POTWIERDZAM ZWROT ORYGINAŁU  

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

Data i czytelny podpis pracownika przyjmującego dokumentację 

X ODMOWA UDOSTĘPNIENIA (informacja o odmowie w przypadku, gdy udostępnienie nie jest możliwe) 

 

 

 

 

 


