
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/11/2012 

 
………………………………………………………………. 

                    Pieczątka przedsi ębiorstwa i podmiotu leczniczego 
 
                                                               lub 
                     ….………………………………………………………… 

Pieczątka wła ściwej jednostki organizacyjnej  
NZOZ- u CSIM  ,,Medincus” i podmiotu leczniczego 

 
 
 WNIOSKODAWCA:                                                             ……….., dn. ………. 

                                                                                             
     Miejscowość, data 

    Imię i Nazwisko…………………………. 
    Adres zamieszkania……………………… 
    …………………………………………… 
    Tel. ………………………………………. 
    PESEL……………………………………. 
    Rodzaj i numer dowodu toŜsamości……… 
    ………………………wydany przez……………… 

                                                     
                                                      Do  Zarządu  

                           Centrum Słuchu i Mowy Sp . z o.o. 
 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej 
 

Działając :       
• w imieniu własnym** 
• jako przedstawiciel  ustawowy** 
• jako osoba upowaŜniona** 
 

wnioskuje o udostępnienie mi do wglądu w  Szpitalu-Oddziale Otolaryngologii* , 
jednostce organizacyjnej (Przychodni)*/ wydania kserokopii*/wyciągu*/odpisu 
dokumentacji medycznej*/pełnej*/częściowej*/za zgodnością z oryginałem*/bez 
zgodności z oryginałem*/ wydanie oryginału za pokwitowaniem z zastrzeŜeniem jej 
zwrotu (tylko dla uprawnionych podmiotów) * 
rodzaju dokumentacji medycznej : 
historia choroby*, historia zdrowia i choroby* ,/ karta informacyjna z leczenia 
szpitalnego* /z wynikami badań-podać jakich*/bez wyników badań*/pełna 
dokumentacja medyczna* 
 dotyczącej hospitalizacji*, leczenia ambulatoryjnego* pacjenta.  
(czyt. obja śnienia u dołu strony ,) 
 
DANE PACJENTA, którego dokumentacja dotyczy: 
 
    Imię i Nazwisko…………………………. 
    Adres zamieszkania……………………… 
    …………………………………………… 
    Tel. ………………………………………. 
    PESEL……………………………………. 
    Rodzaj i numer dowodu toŜsamości……… 



    …………………………wydany przez…………………. 
 NIP…………………….......(w przypadku podmiotów uprawnionych do   dokumentacji     
medycznej) 
 
Pobyt na Oddziale * od dnia ………do dnia………………….. 
Konsultacja/e w Przychodni *……………………lata………………… 
 
Dokumentacje medyczną  : odbiorę osobiście**/proszę przesłać na 
adres**:………………………………listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru**, za pobraniem**. 
 
Za przesłanie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata, zgodnie 
 z obowiązującym cennikiem usług pocztowych.  
 
Jednocze śnie oświadczam, i Ŝ wszelkie ryzyko zwi ązane z wysłaniem 
dokumentacji nie b ędą obci ąŜały Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. *** 
 
Czas przygotowania dokumentacji medycznej do odebrania/wysłania 14 dni robocze 
od momentu wpłynięcia wniosku. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialno ści na podstawie art. 233 kodeksu karnego 
oświadczam, i Ŝ zostałem upowa Ŝniony przez wskazanego powy Ŝej 
pacjenta/pacjentk ę do uzyskania dokumentacji medycznej dotycz ącej jego 
osoby oraz uzyskiwania z niej odpisów, wypisów i ko pii w przypadku jego 
zgonu. Pisemne upowa Ŝnienie doł ączam do wniosku.*** 
 
Oświadczam, Ŝe ze wzgl ędu na zachowanie poufno ści i ochrony danych 
osobowych akceptuje zasady i tryb udost ępniania dokumentacji medycznej,  
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopad a 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz. U. z 2012 ,p oz.159 ) oraz, Ŝe pokryje 
 w cało ści koszt wykonania i kopiowania dokumentacji ustalo ny do zapisów 
w/w ustawy. Kserokopia  dokumentacji medycznej jest  płatna wg Zarz ądzenia  
Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. W przypadku nie  odebrania zleconej 
do kopiowania dokumentacji medycznej zobowi ązuję się do pokrycia kosztów 
sporz ądzonej kopii. Wyra Ŝam zgod ę na wystawienie faktury bez podpisu. 
Rozumiem i akceptuje niniejszy wniosek. 
 

                                                                                                                                                                            
……………………… 

                                                                                                                                                         
Podpis wnioskodawcy 

Potwierdzenie przyj ęcia wniosku 
 
 

Dokument  toŜsamości wnioskodawcy  ……………………………                            
 

……………………………                                                                                                                          
 Data, podpis pracownika 

 
Decyzja o udost ępnieniu  dokumentacji 

 
    ……… ……………………………… 

Data i podpis upowaŜnionej osoby 



 
Wydanie dokumentacji (wypełnia rejestracja medyczna )  

 
Potwierdzenie odbioru dokumentacji dotycz ącej pacjenta 
Imię i Nazwisko…………………………………………….. 
Adres………………………………………………………… 
PESEL………………………………………………………. 
Nazwa dokumentu na podstawie, którego wydano dokumentację……………………. 
**Pobrano opłatę w wysokości,………………nr paragonu…………………., z dn. 
……… 
**Faktura numer……………………z dn.………………………….. 
** Odbiór osobisty ,dnia ………………………………………….. 
**Wysłano listem poleconym priorytetem za potwierdzeniem odbioru o numerze 
nadawczym ,dnia………….. 
     

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

     Data wydania, podpis pracownika   
………………………………………………………………. 
Data, czytelny podpis osoby odbierającej dokumentację      
                                                       
 
*Niepotrzebne skre ślić 
** Odpowiednie zaznaczy ć lub wypełni ć 
***JeŜeli nie dotyczy skre ślić 
 
Prosz ę wypełnia ć wniosek drukowanymi literami. 
 
Objaśnienia:  
 
→ wyci ąg - skrótowy tekst zawierający najwaŜniejsze dane z całości lub jego część . 
→ odpis  -    kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu . 
→ kserokopia  - czysta kopia tekstu lub rysunku wykonana za pomocą kserokopiarki 
. 
 


