
 

 

 

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

 

Podstawa prawna : 

 U S T AWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2020 r. 

 poz. 849. 

 

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

świadczeń zdrowotnych.  

2. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie 

upoważnionej przez pacjenta. 

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub 

osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest 

udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu 

pacjent za życia. 

4. W przypadku sporu między 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 wystąpi z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca 

o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską. 

5. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w pkt 3, 

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 określi 

zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: 

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; 

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 

6. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również: 

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia  

   ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom 

samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi 

    Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich  

    zadań, w szczególności nadzoru i kontroli; 

7.   W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy: 

    1)  Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej /do pobrania 

        WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.pdf 

    2)  Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem, 

    3)  W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić  

        pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez  

        pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. 

    4)  Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu  

        w siedzibie Spółki Sanatoria Dolnośląskie sp.  z o.o. 

    5)  Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgonie z aktualnym   

        cennikiem  odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

    6)  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest  

        bezpłatne. 

    7)  Opłaty wnosi się do Kasy albo na rachunek bankowy Spółki Sanatoria Dolnośląskie sp.  z o.o.  

        Santander Bank 50 1090 2314 0000 0001 0048 5026 

    8)  Podstawą do wydania dokumentacji jest potwierdzenie zapłaty . 
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