
Wyciąg z Procedury Udostępniania Dokumentacji Medycznej dla pacjenta , osoby przez 

niego upoważnionej oraz osoby bliskiej 

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej- ogólne zasady 

1)Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje:   

• w trybie zapewniającym  zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,  

• po wypełnieniu Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (dostępnego na 

stronie: www.szpital-starogard.pl)  lub  własnoręcznie sporządzonego ww. osób  

• po okazaniu  Dowodu tożsamości  (m.in. dowód osobisty, paszport) oraz :  

-rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat za okazaniem swojego dowodu 

osobistego  i aktu urodzenia dziecka lub ,,Oświadczenia o przedstawicielstwie ustawowym’’  

(dostępnego na stronie: www.szpital-starogard.pl) lub  własnoręcznie sporządzonego ww. 

osób  

-opiekunom prawnym, ustanowionym przez sąd, za okazaniem swojego dowodu osobistego i 

stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad całkowicie lub częściowo  

ubezwłasnowolnionym) lub ,,Oświadczenia o przedstawicielstwie ustawowym’’(dostępnego 

na stronie: www.szpital-starogard.pl) lub  własnoręcznie sporządzonego ww. osób  

2)Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej 

przez pacjenta za życia lub osobie która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem 

ustawowym oraz osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub 

sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem poniższych punków: 

a)  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, 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. 

b) W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej 

po swojej śmierci, sąd o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym 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. 

2. Formy udostępniania dokumentacji medycznej :  

1) Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej udostępnia się dokumentację 

medyczną :  

• do wglądu w siedzibie podmiotu w obecności pracownika, jeśli dotyczy dokumentacji 

archiwalnej    

• do wglądu w siedzibie podmiotu  w obecności Kierownika Oddziału lub lekarza 

wyznaczonego przez Kierownika Oddziału lub Starszego Lekarza Dyżuru, jeśli dotyczy 

dokumentacji bieżącej.   



W  wyżej wymienionych sytuacjach osoba uprawniona może samodzielnie wykonać 

notatki lub fotokopie dokumentacji medycznej w obecności upoważnionego personelu 

Kociewskiego Centrum Zdrowia  

• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów (przepisanie dokumentu), kopii (ksero)   

• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu tylko w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej 

mogłaby spowodować zagrożenie jego życia lub zdrowia   

• poprzez przesłanie dokumentacji medycznej (m.in. Karty Informacyjnej Leczenia 

Szpitalnego) na pisemny wniosek  pacjenta lub upoważnionej przez niego osoby 

przesyłką pocztową, we wskazany adres, za potwierdzeniem odbioru, ale tylko gdy 

istnieje możliwość osobistej identyfikacji osoby wnioskującej.  

• Wyniki badań wykonane w trakcie hospitalizacji pacjenta stanowią integralną część 

historii choroby i nie mogą być udostępniane pacjentowi przez pracownię/ laboratorium/ 

zakład. Udostępnienia dokonują upoważnione osoby na podstawie ,, Wniosku o 

udostępnienie dokumentacji medycznej’’     

• Wyniki badań diagnostycznych, wpływających po wypisaniu pacjenta z oddziału  są 

przekazywane najpierw lekarzowi oddziału w celu weryfikacji i ewentualnego 

rozszerzenia postępowania diagnostyczno-leczniczego ( wymagają autoryzacji 

Kierownika/ lekarza oddziału i daty weryfikacji) a następnie  w postaci kopii za 

potwierdzeniem odbioru pacjentowi/ osobie przez niego upoważnionej.  

• Dokumentacja medyczna na nośniku informatycznym np. płyta CD, wykonana przez po 

Kociewskie Centrum Zdrowia także stanowi integralną część historii i może być 

udostępniana na podstawie wniosku o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej  

3. Czas uzyskania dokumentacji medycznej  

1) Udostępnienie archiwalnej dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.  

2) Udostępnienie bieżącej  dokumentacji medycznej:  

• Termin wglądu do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta podczas pobytu w 

oddziale należy ustalić z Kierownikiem oddziału lub lekarzem przez niego 

wyznaczonym.  

• Uzyskanie bieżącej dokumentacji medycznej w formie innej niż wgląd odbywa się po 

ustaleniu terminu z  

Kierownikiem oddziału/ przychodni lub wyznaczonym przez niego lekarzem  

• W pilnych postępowaniach oryginał dokumentacji udostępniany jest  po 

przygotowaniu jej kopii;  podczas pilnego transportu pacjenta do innej placówki –

dokumentacja udostępniana jest  po przygotowaniu jej kopii lub w skrajnych 

sytuacjach w postaci oryginału (z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu)  

• Wgląd  do zbiorczej dokumentacji medycznej następuje tylko w zakresie wpisów 

dotyczących wnioskującego pacjenta.  

• Wgląd  do dokumentacji medycznej poradni następuje w  obecności lekarza podczas 

wizyty lub w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Pacjenta  

 

 

 

 



4. Wnioski o udostępnienie   

1) Rodzaje dokumentów związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej  

• PR4_P1.2_F1W5 ,,Wniosek  o udostępnienie dokumentacji medycznej”- dotyczy 

wnioskujących pacjentów, osób przez niego upoważnionych (także po śmierci), 

spadkobierców oraz przedstawicieli ustawowych  i osoby bliskiej włącznie z  - 

PR4_P1.2_F7W5 „Oświadczenie osoby bliskiej zmarłego pacjenta w związku z 

wnioskiem o udostępnieniem dokumentacji medycznej” 

• PR4_P1.2_F2W5,,Oświadczenie przedstawiciela ustawowego’’- wydawane łącznie z 

PR4_P1.2_ F1W5, przeznaczone dla przedstawicieli ustawowych(dotyczy rodziców 

dzieci, którzy nie złożyli podpisu w dokumentacji medycznej;  opiekunów prawnych  

osób  całkowicie ubezwłasnowolnionych, kuratorów sądowych osób częściowo 

ubezwłasnowolnionych)   

• PR4_P1.2_F3W5,,Upoważnienie’’- dotyczy pacjenta upoważniającego inną osobę 

(niż wymieniona w dokumentacji medycznej) do odbioru jego dokumentacji 

medycznej; dołączane do PR4_P1.2_F1W5; może być dokumentem własnoręcznie 

sporządzonym przez pacjenta 

2)  Wnioski można pobrać:  

• W Dziale Dokumentacji Medycznej- dawniej ,,statystyka medyczna’’-pokój 3 

budynek biurowca (parter )-wejście od strony szlabanów wjazdowych  

• W Biurze Obsługi Pacjenta-parter budynku szpitala, naprzeciw głównego wejścia  

• W sekretariatach oddziałów szpitalnych  

• Na stronie zewnętrznej Kociewskiego Centrum Zdrowia www.szpital-starogard.pl 

→ Dla pacjentów → Potrzebuję dokumentów  

3)   Miejsce składania wniosków   

• Wnioski dotyczące dokumentacji archiwalnej leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego 

można składać od poniedziałku do piątku w Dziale Dokumentacji Medycznej- 

statystyka (pokój 3 w budynku administracji) w godzinach 7:00- 14:00   

• Wnioski dotyczące dokumentacji medycznej ambulatoryjnej bieżącej można składać 

od poniedziałku do piątku w Biurze Obsługi Pacjenta ( parter budynku głównego) w 

godzinach 7:00- 14:00   

• Wnioski dotyczące dokumentacji medycznej bieżącej leczenia szpitalnego można 

składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie oddziału, którego dokumentacja ta 

dotyczy w godzinach 7:00- 14:00   

5. Zasady odpłatności  

• Za udostępnienie dokumentacji  w formie odpisów, wyciągów, kopii  Szpital pobiera 

opłatę według obowiązującego cennika, dostępnego w Biurze Obsługi Pacjenta, 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Dziale Dokumentacji Medycznej: w Archiwum 

Zakładowym i sekretariatach oddziałów szpitalnych   

• Wysokość opłat ustalonych  zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta określa Regulamin Organizacyjny Kociewskiego Centrum Zdrowia  

• Podstawą wyliczenia należnej kwoty za udostępnioną dokumentację jest publikowana 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego 

miesięcznego  wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale  



• Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu oraz wykonanie 

fotokopii przez  wnioskodawcę jest bezpłatne.  

• Nie pobiera się opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji 

medycznej od:  

-  pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego po raz pierwszy w żądanym 

zakresie (poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, skanu). Fakt 

wydania bezpłatnie udostępnionej dokumentacji medycznej wymaga odnotowania 

zakresu, który został udostępniony, 

            - Pacjentów, będących posiadaczami Karty DILO                        


