
   

                           Chorzów, dnia ............................................ roku 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 
I CZĘŚĆ: 
1. Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji: 
Imię i nazwisko: ……………….......................……………………………………………………………………….…………………………… 

PESEL: …………………………………………............................………………….………………………………………………………………… 

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

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

2. Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy: 
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent) 

Imię i nazwisko: ………......................….……………………………………….……………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………….............................……………………………………………………………………………………….. 

3. Wnioskuję o ( zaznaczyć „ x” we właściwym wierszu  �) : 
�  Wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Szpitala.  

�  Sporządzenie kserokopii dokumentacji poświadczonej za zgodność z oryginałem 

�  Sporządzenie wyciągu z dokumentacji medycznej. 

�  Sporządzenie odpisów dokumentacji medycznej. 

�  Sporządzenie wydruku dokumentacji medycznej; 

� Wydanie oryginału za pokwitowaniem z zastrzeżeniem jej zwrotu; 

� udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod                           adres 

......................................................................... ;  

� wydanie dokumentacji na informatycznym nośniku danych.  

4. Wnioskuję o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia w (podać nazwę oddziału, poradni, gabinetu 

i datę pobytu, lub okres z jakiego dokumentacja ma być udostępniana): 

..................................................................................................................................................................... 

5. Udostępnienie dokumentacji obejmuje następujący – należy wskazać rodzaj dokumentacji medycznej                

(np. historia choroby, historia zdrowia i choroby – w poradniach, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, 

wyniki badań- podać jakich, zdjęcie rentgenowskie, inne) 

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

6. Wnioskowaną dokumentację: 

� odbiorę osobiście 

� proszę wysłać na adres: ……………………………………….………….............……..…………………………………………….. 

� odbierze osoba upoważniona:  

− imię i nazwisko: ……………………………………………………..............………………………………………………… 

− numer dowodu osobistego: ………………………………………….........……………………………………………… 

7. Oświadczam, iż: 

1) zobowiązuję się do poniesienia kosztów wykonania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z cennikiem 

obowiązującym w zakładzie leczniczym „UROVITA” Sp. z o.o.  

2) pokryję koszty przesyłki pocztowej (w przypadku wysłania dokumentacji pocztą), 

3) w przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej w terminie 14 dni                        

od powiadomienia o przygotowaniu dokumentacji, zobowiązuję się do pokrycia kosztów sporządzonej 

kopii. 

 

     ……..….......………………………….. 

                     podpis wnioskodawcy 

 

 



 

 
II CZĘŚĆ - POTWIERDZENIE WPŁYWU: 
 

Data: …………………………  

Uzgodniony termin odbioru / wysyłki / udostępnienia do wglądu: ……………….........……………………… 

 

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

                         Podpis pracownika 
III CZĘŚĆ: 

POTWIERDZENIE WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: 
 

1. Dokumentacja: 

� wysłana pocztą na wskazany adres w dniu: ………………………..................................………….. 

� odebrana osobiście przez pacjenta, 

� odebrana przez osobę upoważnioną przez pacjenta: 

o upoważnienie w dokumentacji medycznej, 

o upoważnienie w niniejszym wniosku, 

o odrębne pisemne upoważnienie (załączone do wniosku). 

 

2. Naliczono opłaty w wysokości: …………………………………..… za .................... stron dokumentacji 

 

3. Pobrano opłatę w wysokości : ............................................................... 

 

 

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

data i podpis lekarza                                                                 data i podpis pracownika wydającego dokumentację 

 

IV CZĘŚĆ: 
POTWIERDZENIE ODBIORU: 

 

 

Potwierdzam odbiór wnioskowanej dokumentacji. 

W przypadku odbioru oryginału dokumentacji medycznej zobowiązuję się do zwrotu przedmiotowej 

dokumentacji niezwłocznie po jej wykorzystaniu.  

 

………………………………………………………….. 

data i podpis osoby odbierającej dokumentację 

 

 

V CZĘŚĆ: 
 

Tożsamość osoby odbierającej potwierdzona na podstawie: 

(rodzaj i numer dokumentu) 

 

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

 

 

………………………………………………………  

data i podpis pracownika wydającego dokumentację 


