
Procedura udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta przez Centrum Medyczne 
”MED- ALL” w Krakowie 

I. Podstawa prawna:  
 

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 

(Dz. U. z 2017 r., poz.) (dalej u.p.p.) 

2. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. 2019 poz. 730)  

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z  2020  poz. 666) (dalej r.d.m) 

II. Definicje: 

1. Opiekun  faktyczny –osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, 

który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny wymaga takiej opieki; 

2. Osoba  bliska –małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii 

prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana 

przez pacjenta; 

3. Pacjent –osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę 

wykonującą zawód medyczny; 

4. Wyciąg –skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji 

medycznej; 

5. Odpis –dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej 

z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem; 

6. Kopia–dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie 

kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). 

III. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport.  

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu: 

a) rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego 

i metryki urodzenia dziecka, 

b) opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad 

małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.). 

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem przez tę osobę 

dokumentu stwierdzającego jej  tożsamość: np.: dowód osobisty, paszport. 

4. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem 

upoważniającego. 

5. Osobie nie upoważnionej w dokumentacji medycznej przez pacjenta po okazaniu upoważnienia 

w jednej z podanych poniżej form: 

a) z podpisem poświadczonym notarialnie,  



b) podpisanego w obecności pracownika rejestracji Centrum Medycznego ”MED-ALL”, który 

poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu przez upoważniającego (załącznik nr 3 do 

procedury), 

c) po śmierci pacjenta poprzez wgląd do dokumentacji medycznej osoby upoważnionej przez 

pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu 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, 

z zastrzeżeniem ust.2a i2b. u.p.p. 

6. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

7. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów 

medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru. 

 

IV. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej 

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana (art. 26 u.p.p.): 

a) bezpośrednio pacjentowi, 

b) jego przedstawicielowi ustawowemu, 

c) innej osobie upoważnionej przez pacjenta. 

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana (art.27 u.p.p.): 

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie 

Centrum Medycznego ”MED-ALL”, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom 

lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka 

w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

e) na informatycznym nośniku danych 

f) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych- w obecności pracownika recepcji, biura, lekarza prowadzącego albo 

lekarza innej specjalności- z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, przy zapewnieniu 

pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 

g) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

h) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub 

zdrowia pacjenta 

3. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Centrum Medyczne ”MED-ALL”, 

są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 

4. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez 
sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub 
innych uprawnionych organów lub podmiotów, na zasadach określonych w regulaminie 
organizacyjnym Centrum Medycznego ”MED-ALL”. 



5. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej uprawnionemu podmiotowi w formie 

oryginału, Centrum Medyczne ”MED-ALL” dokonuje, przed wydaniem oryginału, kserokopii lub 

pełnego odpisu dokumentacji medycznej, zgodnie z § 70. ust. 3 r.d.m.  

6. W przypadku gdy warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają przekazanie dokumentacji, 

(zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 5 i 6, § 9 ust. 4 i § 24 ust. 2 r.d.m.) za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, dokumentacja jest przekazywana w postaci papierowej. 

V. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym 

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez 

pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. (wzór- załącznik 

nr 1 do procedury). Wniosek można pobrać w rejestracji Centrum Medycznego ”MED-ALL”. lub na 

stronie internetowej www.med-all.krakow.pl w zakładce Przewodnik pacjenta. 

2. Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, jest ułatwieniem wnioskowania o 

udostępnienie tej dokumentacji jednak wypełnienie wniosku na opracowanym wzorze nie jest 

obligatoryjne. Wybór formy żądania, w tym podstawowej – formy ustnej – należy do pacjenta. 

3. Umożliwienie wglądu do dokumentacji medycznej, będzie przygotowane w terminie do 7 dni od 

daty złożenia wniosku, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Biura lub Rejestracji Pacjenta 

(nr tel:12 641-02-21; 12 641-04-54; 12 261-07-96). 

4. Wydanie dokumentacji medycznej wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej nastąpi 

w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. 

5. Wydanie dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i  odbierającego 

oraz datą wydania. 

6. Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na 

wskazany adres 

7. Dla osób fizycznych koszt przesyłki i opłata za dokumentację w postaci kopii, wyciągu, odpisu, 

zapisu na elektronicznym nośniku danych pobierana jest za zaliczeniem pocztowym w momencie 

odbioru przesyłki w wysokości wskazanej w fakturze przesłanej wraz z dokumentacją (wg 

obowiązujących stawek operatora – przesyłka pobraniowa). Opłacenie przesyłki jest 

równoznaczne z zapłatą za fakturę, znajdującą się w kopercie,  

8. Dla instytucji opłata za dokumentację medyczną j.w. oraz opłata z tytułu kosztów przesyłki 

wskazana jest w fakturze, płatnej w terminie 14 dni (list polecony). Faktura przesłana jest wraz 

z dokumentacją. 

9. Dokumentacja wysyłana pocztą jest zapakowana w dwie koperty. Koperta wewnętrzna jest 

opatrzona napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”. W kopercie zewnętrznej z adnotacją „ Do rąk 

własnych” znajduje się faktura za wykonanie kopii, wyciągu, odpisu, zapisu na elektronicznym 

nośniku. 

10. Centrum Medyczne ”MED-ALL” ma prawo do regulacji uzależniającej udostępnienie dokumentacji 

medycznej od uiszczenia opłaty przed wykonaniem czynności udostępnienia dokumentacji 

medycznej 

11. Wyniki badań stają się częścią dokumentacji medycznej i podlegają ogólnym zasadom jej 

udostępniania.  

12. W przypadkach szczególnych, związanych z ochroną życia pacjenta, Centrum Medyczne ”MED-

ALL” stwarza możliwość udostępnienia dokumentacji bez ograniczenia czasowego.  

13. Udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest uzależnione od zgody konkretnej osoby w tym 

konkretnego lekarza.   

 

http://www.med-all.krakow.pl/


VI. Zasady odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej 

1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony 

danych osobowych. 

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub zapisu 

elektronicznego Centrum Medyczne ”MED-ALL” pobiera opłatę. 

3. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale. 

4. Wysokość opłat wynosi: 

a) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł 

b) za jedną stronę wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł, 

c) za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł, 

d) za sporządzenie wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku – 1,50 zł, 

 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 
Kopia Wyciąg Odpis Dokumentacja medyczna na 

elektronicznym nośniku danych 

0,30 zł 0,30 zł 8,00 zł 1,50 

 

Podstawa wyliczenia - 

wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia w 

poprzednim kwartale 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

1 strona wyciągu albo odpisu 
1 strona kopii albo 

wydruku 

Dokumentacja medyczna na 

elektronicznym nośniku danych  

maks. 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia 

9,90 zł 

maks. 0,00007 

przeciętnego 

wynagrodzenia 

maks. 0,0004 

przeciętnego wynagrodzenia 

I kwartał 2019 r. 

4950,94 zł 
0,35 zł 1,98 zł 

 

5. Nie pobiera się dodatkowych opłat za uwierzytelnienie kopii dokumentacji medycznej 

6. Opłaty nie pobiera się w przypadku: 
a) udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po 

raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 
u.p.p. 

b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. u.p.p. 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 1   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

 
1. WNIOSKODAWCA:  

  

Imię i nazwisko……………………………………………………………… PESEL ………………………....  

  

Adres: ……………………………………………………………………………… tel. …………………….....  

 

Proszę o udostępnienie dokumentacji medycznej (proszę zaznaczyć X w odpowiednim okienku) 

do wglądu w siedzibie Centrum Medycznego ”MED-ALL”,  

  wydanie kserokopii1,  

wydanie wyciągu2,  

wydanie odpisu3. 

 

Proszę wypełnić tylko wówczas gdy wniosek składa inna osoba niż pacjent, którego dotyczy dokumentacja  

DANE PACJENTA KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK:  

  

Imię i nazwisko ………………………………………………….. PESEL …………………………………….  

  

Adres ……………………………………………………………………………………………………………  

  

2. WNIOSEK SKŁADA: (proszę zaznaczyć X w odpowiednim miejscu)  

pacjent którego dokumentacja dotyczy,  

przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny pacjenta,  

osoba upoważniona przez pacjenta 

  

3. DOKUMENTACJA DOTYCZY LECZENIA: (proszę podać rodzaj oraz okres leczenia)  

  

…………………………………………………………………………….  w okresie ………………………..  

 

4. WNIOSEK DOTYCZY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI (rodzaj i zakres jak w pkt 3) (proszę zaznaczyć X w 

odpowiednim miejscu): 

  

po raz pierwszy 

po raz kolejny 

 
5. SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTACJI:  

dokumentację odbiorę osobiście/ przez osobę upoważnioną4             

dokumentację proszę przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany  

             w pkt. 1, na koszt adresata.  

  

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

data i podpis osoby przyjmującej wniosek                                                         data i podpis wnioskodawcy  

  

Potwierdzam odbiór  dokumentacji medycznej     …………………………………………………………… 

        data i podpis osoby uprawnionej odbierającej dokumentację medyczną 

 

                                                           
1 kserokopia – czysta kopia tekstu lub rysunku wykonana za pomocą kserokopiarki- bez potwierdzenia za zgodność  z oryginałem  

2 wyciąg- skrótowy tekst zawierający najważniejsze dane z całości lub jego części- potwierdzone za zgodność  z oryginałem  

3 odpis – kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu - potwierdzone za zgodność z oryginałem 
4 niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2 

Centrum Medyczne MED-ALL w Krakowie     Kraków, dnia…………………………                                  
31-619 Kraków, ul. Budziszyńska 1 

 

Upoważnienie do wydania dokumentacji 

Dane upoważniającego ( Pacjent /przedstawiciel ustawowy pacjenta *) : 

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

(Imię, nazwisko)         (PESEL) 

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

                                                                                          (adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie upoważniającego (j.w.) 

Upoważniam Pana/Panią ( Proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

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

                                                                                           (Imię i nazwisko)     (PESEL) 

 

 

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

                                                         (adres zamieszkania ) 

 

do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta ( dane pacjenta ) 

 

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

(Imię, nazwisko i PESEL pacjenta) 

 

         …………………………………………. 

         (data i podpis osoby upoważniającej) 

 

* Niepotrzebne skreślić  


