
 
 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej 

 

Niniejsze „Zasady udostępniania dokumentacji medycznej” regulują kompleksowo kwestie związane 

z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-097), ul. Jana Nielubowicza 5, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000162232, 

REGON: 016415800, NIP: 5262508021, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł – w pełni 

opłaconym („CM WUM”), dla poszczególnych Pacjentów CM WUM we wszystkich placówkach jej 

podległych.  

 

§1. 

Prawo pacjenta i obowiązki podmiotu leczniczego 

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia 

i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

2. CM WUM prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony 

w rozdziale VII ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(„Ustawa”) oraz ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

przy zachowaniu wszelkich reguł przetwarzania danych osobowych ciążących na administratorze 

danych wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. CM WUM prowadzi wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej zawierający, w szczególności, 

informację o zakresie wydanej dokumentacji.  

 

 

§2. 

Zamawianie dokumentacji 

1. Dokumentację można zamówić za pośrednictwem wniosku o udostępnienie dokumentacji 

medycznej złożonego („Wniosek”): 



 
a. osobiście - podczas wizyty w placówce CM WUM (w tym podczas wizyty lekarskiej, w 

rejestracji, sekretariacie, zakładach lub archiwum zakładowym), 

b. telefonicznie - tel.: (22) 250 28 01 , 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dokumentacja@cmwum.pl, 

d. listownie – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., ul. 

Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie 

dokumentacji medycznej”. 

2. Wnioskodawca może skorzystać ze wzoru wniosku znajdującego się w rejestracjach 

poszczególnych placówek CM WUM lub na stronie internetowej CM WUM – cmwum.pl. 

3. Osoba składająca Wniosek jest w pełni i wyłącznie uprawniona do decyzji o formie jego złożenia.  

4. Osoba składająca Wniosek osobiście (§2 ust. 1 lit. a) zobowiązana jest do okazania dokumentu 

tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku, gdy nie posiada dowodu 

osobistego) w celu weryfikacji uprawnienia do złożenia Wniosku.  

5. W przypadku braku możliwości realizacji Wniosku podczas udzielania świadczeń zdrowotnych 

(w formie udostępnienia do wglądu), w szczególności wówczas, gdy zakłóci to proces udzielania 

świadczeń (§2 ust. 1 lit. a), CM WUM ustala z osobą, która złożyła Wniosek, dogodny dla niej 

termin udostępnienia dokumentacji medycznej, w najszybszym możliwym terminie.  

6. Wnioski realizowane są niezwłocznie po ich otrzymaniu przez CM WUM, w sposób 

umożliwiający zachowanie poufności danych zawartych zarówno w samym Wniosku, jak i 

dokumentacji medycznej.  

7. Pracownik CM WUM może się skontaktować z wnioskodawcą, jeśli jest to wymagane do 

realizacji wniosku. 

8. CM WUM nie jest uprawniony do żąda wskazania celu udostępnienia dokumentacji medycznej.  

 

§3. 

Osoby uprawnione 

1. Osobami uprawnionymi do złożenia Wniosku (zwani dalej łącznie „Wnioskodawcami”) 

są wyłącznie:  

a. pacjent,  

b. przedstawiciel ustawowy pacjenta, 

c. osoba upoważniona przez pacjenta - osoba upoważniona jest zobowiązana do 

przedstawienia upoważnienia, jeśli nie znajduje się ono w CM WUM. 
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2. Po śmierci pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna, uprawnionymi do złożenia 

Wniosku są również osoby bliskie pacjenta („Osoba bliska”), tj.:  

a. małżonka lub małżonek pacjenta,  

b. krewny do drugiego stopnia (rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo pacjenta), 

c. powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (rodzice, dzieci, dziadkowie i wnuki małżonka 

pacjenta), 

d. przedstawiciel ustawowy pacjenta w chwili zgonu,  

e. osoba wskazana przez pacjenta za życia,  

f. osoba pozostająca za życia we wspólnym pożyciu z pacjentem. 

3. Osoba bliska jest zobowiązana do przedstawienia wiarygodnego dokumentu poświadczającego, 

że jest Osobą bliską w stosunku do zmarłego pacjenta, jeśli CM WUM na podstawie  posiadanych 

danych nie może zweryfikować osoby bliskiej. Osoba bliska może także przekazać pisemne 

oświadczenie o byciu Osobą bliską, np. pozostającą we wspólnym pożyciu. 

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana po przeprowadzeniu przez CM WUM weryfikacji 

uprawnienia Wnioskodawcy lub Osoby bliskiej do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. 

W celu przeprowadzenia weryfikacji CM WUM bada tożsamość Wnioskodawcy lub Osoby 

bliskiej, stopień pokrewieństwa albo spowinowacenia, stosunek prawny pomiędzy 

Wnioskodawcą a pacjentem, treść upoważnienia oraz innych informacji umożliwiających 

weryfikację podstaw umożliwiających realizację Wniosku. 

5. CM WUM uznaje upoważnienie do dostępu dokumentacji medycznej danego pacjenta, które 

zostało złożone w innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, wyłącznie 

w zakresie wprost w nim wskazanym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści 

danego upoważnienia, CM WUM zachowuje prawo do odmowy realizacji Wniosku.  

6. W przypadku sporu między Osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę 

na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego („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. 

7. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej,  

Sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek Osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na 



 
udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to 

niezbędne: 

a. w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;  

b. dla ochrony życia lub zdrowia Osoby bliskiej. 

 

§4. 

Formy dokumentacji i sposób jej odbioru 

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

a. poprzez wgląd do oryginału w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych przez CM WUM 

(obejmuje wgląd do oryginału w postaci papierowej oraz do informatycznej bazy danych); 

b. w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii; 

c. w postaci poświadczonego za zgodność z dokumentem elektronicznym wydruku 

z systemu informatycznego; 

d. w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentacji medycznej, podczas gdy, przez: 

i. „odpis” - należy rozumieć dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału 

dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, 

ii. „wyciąg” – należy rozumieć skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane 

z całości dokumentacji medycznej; 

e. w postaci skanu przesłanego, po uprzednim zaszyfrowaniu, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, w tym na zweryfikowany adres poczty elektronicznej 

Wnioskodawcy lub poprzez platformę ePUAP; 

f. w postaci uprzednio zaszyfrowanego skanu zapisanego na informatycznym nośniku danych; 

g. w postaci oryginału – na żądanie organów władzy publicznej albo sądów publicznych, a także 

w sytuacji gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia 

lub życia pacjenta; 

h. w postaci wypożyczenia oryginału – oryginał wydawany jest Wnioskodawcy za 

potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu 

dokumentacji medycznej zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem. 

2. O formie i sposobie udostępnienia dokumentacji medycznej decyduje Wnioskodawca.  

3. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane wyłącznie w postaci wypożyczenia 

oryginału (§4 ust. 1 lit. h) za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu niezwłocznie po 

wykorzystaniu dokumentacji medycznej zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem. 



 
4. Dokumentacja medyczna w postaci kserokopii, odpisu, wyciągu oraz skanu na informatycznym 

nośniku danych (§4 ust. 1 lit. b, d lub f) może zostać odebrana wyłącznie: 

a. osobiście przez Wnioskodawcę lub Osobę bliską, 

b. osobiście przez osobę upoważnioną do odbioru dokumentacji medycznej, 

Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do 

przedstawienia upoważnienia, jeśli nie znajduje się ono w CM WUM. 

c. za pośrednictwem operatora pocztowego – list polecony za pocztowym poświadczeniem 

odbioru. 

5. Udostępnienie do wglądu następuje w archiwum zakładowym CM WUM (Uniwersyteckie 

Centrum Stomatologii, ul. Stanisława Binieckiego 6, 02-097 Warszawa). CM WUM zapewnia 

możliwość sporządzania notatek oraz zdjęć podczas wglądu do oryginału dokumentacji 

medycznej.  

6. W pierwszym możliwym terminie, gdy możliwy jest osobisty odbiór dokumentacji medycznej,  

CM WUM, bez zbędnej zwłoki, kontaktuje się z Wnioskodawcą lub Osobą bliską, 

za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych we Wniosku, w celu poinformowania 

o możliwości dokonania osobistego odbioru udostępnianej dokumentacji. 

 

§5. 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

1. Wydanie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym przez Wnioskodawcę lub Osobę 

bliską zakresie jest nieodpłatne („Nieodpłatne udostępnienie”). Nieodpłatne udostępnienie 

dotyczy wyłącznie form dokumentacji wskazanych wprost w Ustawie, tj. kserokopii, wydruku, 

odpisu, wyciągu oraz skanu udostępnianego na informatycznym nośniku danych. 

2. Nieodpłatne udostępnienie dotyczy wyłącznie dokumentacji medycznej wydawanej na wniosek 

pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, jak również 

jest realizowane po śmierci pacjenta na wniosek przedstawiciela ustawowego lub osoby 

upoważnionej przez pacjenta. 

3. Nieodpłatne udostępnienie następuje również w przypadku, gdy dokumentacja medyczna 

udostępniana jest w związku z postępowaniem prowadzonym przed Wojewódzką Komisją ds. 

Zdarzeń Medycznych. Wnioskodawca lub Osoba bliska zobowiązana jest bez wezwania 

poinformować CM WUM o swoim prawie do Nieodpłatnego udostępnienia dokumentacji 

medycznej w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie. 



 
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku drugiego i każdego Wniosku 

złożonego we wskazanym tam zakresie po śmierci pacjenta. 

5. W przypadku kolejnego udostępnienia dokumentacji medycznej w tym samym zakresie, którym 

była ona udostępniana dotychczas, pobierana jest opłata w wysokości opłaty maksymalnej 

wynikającej z art. 28 ust. 4 Ustawy. 

6. Przesłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego odbywa się na 

koszt Wnioskodawcy lub Osoby bliskiej i nie narusza prawa do Nieodpłatnego udostępnienia. 

Koszt przesyłki naliczany jest przez operatora pocztowego indywidualnie dla każdej przesyłki. 

 

§6. 

Udostępnianie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym 

1. CM WUM udostępnia dokumentację medyczną na wniosek uprawnionych organów i 

podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 3 - 4 Ustawy, w sposób tam wskazany. 

2. Dokumentacja medyczna może być udostępniona szkole wyższej lub instytutowi badawczemu 

do wykorzystania w celach naukowych, jednakże po uprzednim pozbawieniu jej przez CM WUM 

danych umożliwiających dokonanie identyfikacji pacjenta.  

3. W ramach prowadzonej przez CM WUM działalności dydaktycznej, której celem jest 

przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego, dokumentacja medyczna jest 

udostępniana w ramach ww. działalności, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów dydaktycznych.  

 

§7. 

Wydawanie dokumentacji medycznej po upływie okresów przechowywania 

1. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat z wyjątkiem: 

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 

zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym nastąpił zgon; 

b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej 

składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu; 

c. dokumentacji medycznej dotyczącej podejmowanych czynności dotyczących tkanek i 

komórek przechowywanej przez okres 30 lat od dnia wydania tkanek lub komórek w celu 



 
przeszczepienia lub zastosowania u ludzi, w sposób umożliwiający identyfikację dawców i 

biorców tkanek lub komórek, 

d. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są 

przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

wykonano zdjęcie, 

e. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 

i. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia 

zdrowotnego, 

ii. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w 

przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się 

pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 

f. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest 

przechowywana przez okres 22 lat; 

g. dokumentacja medycyny pracy pracowników narażonych na działalnie czynników 

rakotwórczych, mutagennych i biologicznych 3 lub 4 grupy zagrożenia, które mogą być 

przyczyną choroby, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 222 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, która jest przechowywana przez okres 40 lat od 

ustania narażenia.  

2. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób 

uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia 

może być wydana pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie 

upoważnionej przez pacjenta, a także – po śmierci pacjenta – Osobie bliskiej.  

3. Informacja o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia jest 

umieszczana na stronie internetowej CM WUM cmwum.pl oraz w placówkach CM WUM. W 

miarę możliwości związanych z ustaleniem kontaktu w pacjentem CM WUM zawiadamia 

pisemnie pacjentów o możliwości odbioru oryginału przeznaczonego do zniszczenia. 

4. Dokumentacja medyczna może zostać zakwalifikowana jako materiał archiwalny, co oznacza, że 

będzie przechowywana wieczyście we właściwym archiwum państwowym. Indywidulana 

dokumentacja medyczna będąca materiałem archiwalnym jest udostępniana po upływie 100 lat 

od sporządzenia ostatniego wpisu. 

 


