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INFORMACJE OGOLNE

1.

trybie zapewniaj^cym zachowanie poufnosci2.

1.

Zalqcznik nr 1

do Zarzadzenia Nr 19/2023 

z dnia 01.03.2023 r.

1)
2)

ZASADY UDOST^PNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

w Beskidzkim Zespole Leczniczo - Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu

§2
Po smierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udost^pniana osobie upowaznionej przez pacjenta za 

zycia lub osobie, ktora w cliwili zgonu pacjenta byla jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja 

medyczna jest udost^pniana takze osobie bliskiej. chyba ze udost^pnieniu sprzeciwi si^ inna osoba bliska 

lub sprzeciwil sic? temu pacjent za zycia. z zastrzezeniem ust. 2-4.

§1
Dokumentacja medyczna udost^pniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 

bsjdz osobie upowaznionej przez pacjenta.
Udostepnianie dokumentacji medycznej nastepuje w
i ochrony danych osobowych.

Uzyte terminy:

Szpital- Beskidzki Zespol Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu: 

Ustawa - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. I 876 z pozn. zm);

Rozporzqdzenie - Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajow, 

zakresu i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 

z pozn. zm.);

Uprawnienia - prawo do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz pozyskania jego 

dokumentacji medycznej na podstawie informacji zawartej w historii choroby pacjenta lub na podstawie 

pisemnego upowaznienia pacjenta;

Osoba uprawniona - osoba posiadajqca upowaznienie sporztjdzone przez pacjenta do uzyskania 

okreslonych uprawnieri dotyczqcych pozyskania dokumentacji medycznej pacjenta;

Osoba upowazniona - osoba wskazana w dokumentacji medycznej pacjenta posiadajgca uprawnienia do 

otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz pozyskania dokumentacji medycznej pacjenta;

Osoba bliska - malzonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, 

przedstawiciel ustawowy. osoba pozostajqca we wspolnym pozyciu lub osoba wskazana przez pacjenta; 

Wnioskodawca - osoba lub podmiot/organ wnioskujqcy o udost^pnienie dokumentacji medycznej;

Odbierajqcy - osoba lub podmiot/organ odbierajjjcy udost^pnionq dokumcntacje medyczna;

10) Weryfikacja - sprawdzenie uprawnieh Wn ioskodawcy/Odbierajacego.
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dnia 6 listopada 2008 r.

- jednostkom organizacyjnyin podleglym lub nadzorowanym przeztego ministra.

oraz

o

4)

medycznym, w szczegolnosci:

- organom samorzadow zawodow medycznych,

- medycznym towarzystwom naukowym,

- uczelniom medycznym,

- instytucjom badawczym,

- specjalistom z poszczegolnych dziedzin medycyny;

upowaznionym przez podmiot tworzqcy, osobom wykonujacym zawod medyczny, w zakrcsie 

niezb^dnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebedacym przedsiebiorcq:

W przypadku sporu miedzy osobami bliskimi o ndostepnienie dokumentacji medycznej. zgode na 

udost^pnienie wyraza sad w post^powaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby 

vvykonujcjcej zawod medyczny. Osoba wykonujaca zawod medyczny moze wystqpic z wnioskiem do sqdu 

takze w przypadku uzasadnionych wqtpliwosci. czy osoba wyst^pujqca o ndostepnienie dokumentacji lub 

sprzeciwiajqca sie jej udostepnieniu jest osoba bliska.

W przypadku gdy pacjent za zycia sprzeciwil sie udostepnieniu dokumentacji medycznej. sqd 

w post^powaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, moze wyrazic zgod$ na ndostepnienie 

dokumentacji medycznej i okreslic zakres jej udostepnienia. jezeli jest to niezbedne:

- w celu dochodzenia odszkodowania lub zadoscuczynienia. z tytulu smierci paejenta.

- dla ochrony zycia lub zdrowia osoby bliskiej.

W przypadku wystapienia do sqdu z wnioskiem. o ktorym mowa w ust. 2 i 3. sqd bada: 

interes uczestnikow postepowania,

- rzeczywistQ wi^z osoby bliskiej ze zmarlym paejentem,

- wole zmarlego paejenta.

- okolicznosci wyrazenia sprzeciwn.

w ustawie z

§3
Dokumentacja medyezna udostepniana jest takze:

podmiotom udzielajqcym swiadezeri zdrowotnych, jezeli dokumentacja ta jest niezbedna do 

zapewnienia ciqglosci swiadezen zdrowotnych,

organom wladzy publicznej. w tym Rzecznikowi Praw Paejenta. Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 

organom samorzqdu zawodow medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia. a takze 

Rzecznikowi Praw Paejenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakrcsie niezb^dnym do wykonywania 

przez te podmioty ich zadah. w szczegolnosci nadzoru i kontroli,

podmiotom wykonujacym czynnosci kontrolne na zlecenie ministra wlasciwego do spraw zdrowia 

w zakrcsie niezb^dnym do przeprowadzenia kontroli pod wzgl^dem:

medycznym oraz zgodnosci z prawem. a w szczegolnosci:

- wojewodom.

- konsultantom krajowym, o ktorych mowa

o konsultantach w ochronie zdrowia.
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w zwiqzku

w zakresie niezbednym do prowadzenia

w zakresie prowadzonego post^powania przed wojewodzkq komisjq do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych,

16) osobom wykonujqcym czynnosci kontrolne w zakresie niezbednym do ich przeprowadzenia - zlecone 

przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia polegajace na przeprowadzeniu jednorazowej kontroli. 

za zgodq podmiotow prowadzacych bazy danych. pod wzglgdem legalnosci. celowosci i rzetelnosci 

prowadzenia baz danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych 

do systemu informacji. a w szczegolnosci:

- instytutom badawczym,

- innym jednostkom organizacyjnym podleglym lub nadzorowanym przez ministra wlasciwego do 

spraw zdrowia,

- specjalistom z poszczegolnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin majqcych 

zastosowanie w ochronie zdrowia;
17) czlonkom zespolow kontroli zakazeh szpitalnych, w zakresie niezbednym do wykonywania ich zadah. 

Dokumentacja medyczna jest udostepniana osobom przygotowujacym sie do wykonywania zawodu 

medycznego w zakresie niezbednym do realizacji celow dydaktycznych w ramach prowadzonego przez 

podmiot leczniczy ksztalcenia osob wykonujqcych zawod medyczny oraz przygotowanie osob do 

wykonywania zawodu medycznego.

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbednym do wykonywania 

przez nia zadah okreslonych w ail. 3 In ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,

Agencji Badah Medycznych w zakresie okreslonym ustawq z dnia 21 hitego 2019 r. o Agencji Badah 

Medycznych.

ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia, sadom, w tym sadom dyscyplinarnym, prokuraturom, 

lekarzom sqdowym i rzecznikom odpowiedzialnosci zawodowej, w zwiqzku z prowadzonym 

postepowaniem.

uprawnionym na mocy odrebnych ustaw organom i instytucjom, jezeli badanie zostalo 

przeprowadzone na ich wniosek, 
organom rentowym oraz zespolom do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, 

z prowadzonym przez nie postepowaniem,

10) podmiotom prowadzqcym rejestry using medycznych. 

rejestrow,

11) zakladom ubezpieczeh. za zgoda pacjenta,
12) komisjom lekarskim podleglym ministrowi wlasciwemu do spraw wewn^trznych, wojskowym 

komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego lub Agencji 

Wywiadu, podleglym Szefom wlasciwych Agencji.

13) osobom wykonujqcym zawod medyczny. w zwiqzku z prowadzeniem procedury oceniajqcej podmiot 

udzielajQcy swiadczeh zdrowotnych na podstawie przepisow o akredytacji w ochronie zdrowia. albo 

procedury uzyskiwania innych certyfikatow jakosci, w zakresie niezbednym do jej przeprowadzenia.

14) wojewodzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego 

post^powania.

15) spadkobiercom
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SPOSOBY UDOST^PNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

§5

oraz autentycznosci.

Dokmnentacja medyczna moze bye udostepniona takze szkole wyzszej lub instytutowi badawczemu do 

wykorzystania w celach naukowych. bez ujawniania nazwiska i innych danych umozliwiajqcych 

identyfikacj^ osoby, ktorej dokumentaeja dotyczy.

Elektroniczna dokumentaeja medyczna, o ktorej mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemic informaeji w ochronie zdrowia jest udost$pniana na zasadach okreslonych w przepisach tej 

ustawy. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow 

publicznych oraz ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyezne.

WGLAD W DOKUMENTACJI MEDYCZN^

§6
Wglad w dokumentaeja medyczna nastepuje w Szpitalu (w dyzurkach lekarskich. piel^gniarskich 

i w dzialach rehabilitaeji), po uprzednim ustalcniu terminu, w obecnosci osoby wykonujacej zawod 

medyezny (lekarza. piel^gniarki. fizjoterapeuty), po weryflkacji Wnioskodawcy z dokumentem tozsamosci 

ze zdj^ciem.

2. Poprzez poj^cie wgladu do baz danych rozumie si? wglad w zbiorczq dokumentaeje medyeznq 

w zakresie wpisow dotyczQcych okreslonego paejenta. w tym takze wgladu do baz danych w zakresie 

ochrony zdrowia.

Dokumentacj? medyezny udost?pnia si?:

do wglijdu. w tym takze do baz danych w zakresie ochrony zdrowia. w miejscu udzielania swiadezeri 

zdrowotnych, z wylqczeniem medycznych czynnosci ratunkowych. albo w siedzibie podmiotu 

udzielajcjcego swiadezeh zdrowotnych. z zapewnieniem paejentowi lub innym uprawnionym organom 

lub podmiotom mozliwosci sporzqdzenia notatek lub zdj?c,

poprzez sporzqdzenie jej wyciqgu, odpisu, kopii lub wydruku,

poprzez wydanie oryginalu za potwierdzeniem odbioru i z zastrzezeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

na z^danie organow wladzy publicznej albo sadow powszechnych. a takze w przypadku gdy zwloka 

w wydaniu dokumentaeji moglaby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia paejenta,

za posrednictwem srodkow komunikaeji elektronieznej,
na informatyeznym nosniku danych.

na kliszy. przechowywane przez Szpital, sa udost?pniane za 

potwierdzeniem odbioru z zastrzezeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentaeja medyczna prowadzona w postaci papierowej moze bye udost?pniona przez sporzadzenie 

kopii w formic odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposob okreslony w ust. 1 pkt 4 i 5. 

na zadanie paejenta lub innych uprawnionych organow lub podmiotow.

§4
Dokumentaeja medyczna udost?pniana jest z zachowaniem jej integralnosci. poufnosci 

bez zb?dnej zwloki.
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WYDANIE ORYGINALU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
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ZA POSREDNICTWEM SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§8
Pelnq odpowiedzialnosc za przechowywanie oryginalu dokumentacji medycznej do chwili zwrotu ponosi 

podmiot, ktoremu udost^pniono dokumentacji medycznq.

Wyznaczony Pracownik Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ sporzadza kopi? przed wydaniem 

oryginalu dokumentacji medycznej.

W przypadku wyslania oryginalu dokumentacji medycznej listem poleconym uprawnionym organom 

lub podmiotom, potwierdzeniem przekazania dokumentacji medycznej jest otrzymanie ..zwrotnego 

potwierdzen ia odbioru".

§9
Udostepnienie dokumentacji medycznej za posrednictwem srodkow komunikaeji elektronieznej polega na 

przeslaniu pocztq elektronieznq: e-mailem lub e-Puap - zaszyfrowanego pliku pdf lub poprzez portal e-Uslug.

odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginalu dokumentacji medycznej 

z wiernym zachowaniem zgodnosci co do tresci z oryginalem - pohvierchony podpisem i pieczqciq 

przez lekarza lub potwierdzony za zgodnosc z oryginalem podpisem i pieczqciq przez vvyznaczonego 

Pracownika Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ;

kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginalu dokumentacji medycznej. w 

kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu) - bez potwierdzenia za zgodnosc z oryginalem 

lub potwierdzona za zgodnosc z oryginalem;

wydruk - dokument wytworzony (wydrukowany) z repozytorium utworzonego dla danego Pacjenta 

w systemic komputerowym, w ramach ktorego prowadzona jest dokumentaeja medyezna - 

potwierdzony podpisem i pieezgeiq przez lekarza lub potwierdzony za zgodnosc z oryginalem 

podpisem i pieczqciq przez wyznaczonego Pracownika Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ.

w wykazach znajdujacych si^

SPORZ^DZENIE WYCI4GU, ODPISU, KOPII LUB WYDRUKU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§7

Pracownik Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ, po weryfikaeji Wnioskodawcy, sporzqdza 

wyciqg lub odpis lub kopi^ lub wydruk dokumentacji medycznej.

Wybrane formy udost£pnienia oznaczajq:

wyciqg - skrotowy dokument zawierajqcy wybrane informaeje lub dane z calosci dokumentacji 

medycznej - pofwierdzony podpisem i pieczqciq przez lekarza lub polwierdzony za zgodnosc 

z oryginalem podpisem i pieczqciq przez yvyznaczonego Pracownika Dzialu Statystyki Medycznej 

i rozliczen z NFZ;

Udostipnianie w formie wgladu odnotowuje si? kazdorazowo 

w dyzurkach lekarskich. pieligniarskich i w dzialach rehabilitaeji. 

Wglqd w dokumentacji medyezna jest bezplatny.
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WYKAZ UDOST^PNIEN DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

§12

Udostepnienia dokumentacji medycznej wpisuje sie do wykazu, ktory znajduje si? vv Dziale Statystyki 

Medycznej i rozliczen z NFZ oraz dodatkowo vv przypadku udostepnienia w formie vvgladu vv dyzurkach 

lekarskich. pielegniarskich i vv dzialach rehabilitacji.

Wzor wykazu stanowi Zalqcznik nr 3.

§10
Udostepnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nosniku danych nastepuje poprzez nagranie na 

plycie CD-R (skan dokumentacji vv formie pliku PDF lub nagranie audiowizualne).

WNIOSKOWANIE O UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§11
Wnioskovvanie o udostepnienie dokumentacji medycznej odbywa sie vv Dziale Statystyki Medycznej 

i rozliczen z NFZ (vv godz. 700 - 1435) oraz w dyzurkach pielegniarskich (vv godz. 1435 - 700).

Wnioskovvac mozna vv nast?pujqcy sposob:

a) osobiscie vv siedzibie Szpitala (ustnie lub pisemnie),

b) pocztij tradycyjnq,

c) telefonicznie,

d) drogq elektronicznq (e-mail, e-Puap, portal e-Uslug).

Wzor formularza wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej stanowi Zalqcznik nr 1.

Wzor formularza wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej dostepny jest na stronie internetowej 

Szpitala - www.rehabilitacja-jaworze.com.pl / dla pacjenta / wzory drukow do pobrania.

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej podlega vveryfikacji przez Pracovvnika Dzialu 

Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ (np. sprawdzenie w dokumentacji medycznej adresu e-mail 

podanego przez Pacjenta przy przyjeciu, na podstavvie zlozonego wniosku o zalozenie konta na portalu e- 

Uslug).
Jezeli Pracovvnik Szpitala ma uzasadnione vvqtpliwosci co do tozsamosci Wnioskodawcy moze zazqdac 

dodatkowych informacji niezbednych do potvvierdzenia tozsamosci osoby.

W przypadku. gdy Wnioskodawca nie jest osobq wskazanq (upovvaznionq) vv dokumentacji medycznej 

pacjenta do wniosku dolacza si? upowaznienie, ktorego wzor stanowi Zalqcznik nr 2.

Upovvaznienie moze miec forme pisemna lub forme oswiadczenia ustnego zlozonego przez pacjenta 

wobec Pracovvnika Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ lub pracovvnika vvykonujqcego zavvod 

medyczny, ktory odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

OPLATY ZA UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§13

Maksymalna wysokosc oplaty za udostepnianie dokumentacji medycznej vv sposob okreslony vv § 5 ust. 1 

pkt 2 i 5. ustalana jest wedlug nastepujqcych wytycznych:

1) za jednq strong vvyciagu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie moze przekraczac 0.002.

http://www.rehabilitacja-jaworze.com.pl


2.

1.

Agencji Oceny Teclinologii Medycznych i Taryfikacji,

Agencji Badan Medycznych.

oraz

2.

ODBIOR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.

a)

b)

c)

d)

§14
Oplaty, o ktorej mowa § 12 ust. I. nie pobiera sie w przypadku udost^pnienia dokumentacji medycznej:

— osobom ubiegajqcym sie o emeiytur^ i rent$ w zwiqzku z ustaleniem swiadczeri emerytalnych 

i rentowych (art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeh Spolecznych).

W szczegolnych sytuacjach. w przypadkach nieokreslonych w ust. 1. dopuszcza si? zwolnienie z oplaty za 

udostepnienie dokumentacji medycznej, po wyrazeniu zgody przez Dyrektora Szpitala.

§15
Odbior dokumentacji medycznej odbyvva si? w jeden z nast?puj<jcych sposobow:

odbior osobisty, w siedzibie Szpitala,

odbior przez osob? upowaznionq lub uprawnionq, w siedzibie Szpitala.

przeslanie pocztq tradycyjna - przesylkq pocztowq, z zastrzezeniem ust. 5.

przeslanie poczta elektroniczna zaszyfrowanego pliku.
Haslo do otwarcia dokumentu podaje sie w rozmowie telefonicznej lub jest przesylane smsem na 

podany przez Pacjenta/osob? uprawniona numer telefonu.

w zwiqzku z post?powaniem przed wojewodzkq komisja do spraw orzekania o zdarzeniach 

medycznych (art. 67e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta),

- przeci?tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. oglaszanego przez Prezesa Glownego Urz?du 

Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej ..Monitor Polski" poczavvszy od 

pierwszego dnia miesiqca nast?pujacego po miesiacu. w ktorym nastapilo ogloszenie.

Oplat? uiszcza si? w godzinach pracy Kasy Szpitala lub przelewem na konto bankowe Szpitala.

w zvviazku z post?powaniem w sprawie przyznania swiadczenia kompensacyjnego prowadzonym 

przez Rzecznika Praw Pacjenta (art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakazeri i chorob zakaznych u ludzi).

pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w zadanym zakresie poprzez 

sporzqdzenie jej wyciqgu. odpisu. kopii lub wydruku b^dz na informatycznym nosniku danych.

2) za jedna stron? kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie moze przekraczac 0.00007.

3) za udostepnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nosniku danych - nie moze 

przekraczac 0.0004

Zakladowi Ubezpieczeh Spolecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 

w sprawach swiadczeh emerytalnych i rentowych (art. 77 ust. 5 Ustawy z dnia 

13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczeh spolecznych).



2.

3.

dokumentacji medycznej4.

5.

6.

1)

lub

7.

8.

1.

2.

3.

Wnioskodawca informowany jest 

lub poprzez kontakt telefoniczny.

W przypadku zwolnienia z oplaty za udost^pnienie dokumentacji medycznej. zgodnie z § 13, uiszcza sie 

oplat^ z tytulu nadania przesylki pocztowej.

ODMOWA UDOSTI^PNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§16
W przypadku. gdy udost^pnienie dokumentacji medycznej nie jest mozliwe, 

uprawnieri Wnioskodawcy do uzyskania dokumentacji medycznej lub niemozliwe bylo potwierdzenie 

tozsamosci Wnioskodawcy, odmow$ wraz z podaniem jej przyczyny przekazuje sie Wnioskodawcy w postaci 

papierowej lub elektronicznej.

w tym stwierdzono brak

Udostepnienie (przekazanie) dokumentacji medycznej nastepuje po potwierdzeniu uprawnien 

Odbierajacego przez Pracownika Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ.

Jezeli Pracownik Szpitala ma uzasadnione wqtpliwosci co do tozsamosci Odbierajacego moze zazgdac 

dodatkowych informacji niezbgdnych do potwierdzenia tozsamosci osoby.

W przypadku, gdy Odbierajqcy nie jest osoba wskazana (upowazniona) w

pacjenta lub nie jest osobq uprawnionq przedklada upowaznienie. ktorego wzor stanowi Zalqcznik nr 2.

Kazdorazowy odbior/przekazanie dokumentacji medycznej poprzedzone jest sprawdzeniem:

- tozsamosci i uprawnien Odbierajqcego dokumentacj?.

- w przypadku naliczenia oplaty - potwierdzenia uiszczenia oplaty (paragon lub faktura lub przelew na 

konto bankowe Szpitala).

W sytuacji wyslania dokumentacji medycznej pocztq tradycyjna - przesylkq pocztowa uiszcza si? oplat? 

w nast?pujqcy sposob:

za pobraniem - w wysokosci obliczonej na podstawie nast?pujqcych skladowych: koszt sporzqdzenia 

wyciqgu lub odpisu lub kopii + koszt nadania przesylki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru i za pobraniem wed lug stawck operatora pocztowego,

UDOSTEJPNIANIE WEWNFJRZNE

§17
Dokumentacj? medycznq w fonnie papierowej udost?pnia si? na potrzeby wewn?trzne osobom 

wykonujqcym zawody medyczne w Szpitalu. po wypelnieniu karty udost?pnienia.

Wzor karty udost?pnienia wewn?trznego dokumentacji medycznej stanowi Zalqcznik nr 4.

Osoby, ktorym udost?pniono dokumentacj? medycznq na potrzeby wewn?trzne ponoszq pelnq 

odpowiedzialnosc za stan udost?pnionej dokumentacji. jej kompletnosc oraz zapewnienie ochrony danych 

osobowych.

2) po dokonaniu przedplaty na konto bankowe Szpitala - w wysokosci obliczonej na podstawie 

nast?pujacych skladowych: koszt sporzadzenia wyciqgu lub odpisu lub kopii + koszt nadania 

przesylki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wedlug stawek operatora pocztowego.

o Iqcznej oplacie. o ktorej mowa w ust. 6. za pomocq poczty e-mail



Dzialc4.

5.

6.

systemic Mediqus dla osob, ktore7.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

2.

3.

4.

mgr Mart\Kwia\ tska

Karty udost^pnienia dokumentacji medycznej wpisuje si? do icjestru. ktory znajduje si? w 

Statystyki Medycznej i rozliczen z NFZ.
Wzor rejestru udost?pnienia wewn?trznego dokumentacji medycznej stanowi Zalqcznik nr 5.

Zwrot iidost?pnionej dokumentacji medycznej potwierdza si? na karcie udost?pnienia. po sprawdzeniu 

stanu i kompletnosci dokumentacji.

Dokumentacj? medycznej w wersji elektronieznej udost?pnia si? w 

posiadajq uprawnienie dost?pu do systemu.

§18

Dokumentacja medyezna stworzona w ciqgu pobytu paejenta w Szpitalu (dokumentaeja indywidualna 

wewn?trzna), w szczegolnosci wyniki zleconych i przeprowadzonych badah (w tym zdj?cia 

rentgenowskie). stanowi cz?sc historii choroby i nie jest wydawana przy wypisie paejenta ze Szpitala.

Do dokumentacji indywidualnej wewn?trznej wlqcza si? dokumentacj? medyeznq udost?pnionq przez 

paejenta lub odnotowuje si? zawarte w niej informaeje istotne dla procesu diagnostyeznego, leczniczego, 

piel?gnacyjnego lub rehabilitaeyjnego.

Dokument wlgczony do dokumentacji indywidualnej wewn?trznej w postaci papierowej nie moze bye 

z niej usuniety.
Dokumentacj? indywidualnq udost?pnionq przez paejenta w postaci papierowej, w szczegolnosci wyniki 

wczesniejszych badan diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaswiadezenia, 

orzeczenia oraz opinie, zwraca si? za pokwitowaniem paejentowi przy wypisie.

ZAST^PCA j/yREKTORA 
ds. Administracyj/o-Eksploatacyjnych





WYPELNIC CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

PESELlinic i nazwisko Wnioskodawcy

Tel.Adres

WNIOSEK O UDOST^PNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Prosz? o udostqjnienie dokumentacji medycznej

Zakres dokumentacji medycznej

Imie i nazwisko Pacjenta PESEL

Adres

wydanie zdj?c rentgenowskich z zastrzezeniem zwrotu po wykorzystaniu

Data i podpis WnioskodawcyData i podpis osoby przyjmujacej wniosek

Potwierdzam odbior dokumentacji medycznejPotwierdzam wydanie dokumentacji medycznej

Data i podpis osoby wydajacej dokumentacje medyczna

l ytlll pi awny Wnioskodawcy: (zaznaczyc X vi e wlasciwej kratce)

pacjent, ktorego dokumentacja dotyczy
przedstawiciel ustawowy

osoba upowazniona przez pacjenta (w dokumentacji medycznej lub w odrebnvni upowaznicniu)

Sposob odbioni dokumentacji*: (zaznaczyc X we wlasciwej kratce)
osobiscie w siedzibie Szpitala,
przez osob? upowaznionq lub uprawniona, w siedzibie Szpitala,
przeslac przesylka pocztowq ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pobraniem
(oplata obejmuje: koszt sporzadzenia wyciagu lub odpisu lub kopii + koszt nadania przesylki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru i za pobraniem wedlug stawek operatora poeztowego),
przeslac przesylka poeztowa ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. po dokonaniu przedplaty na konto Szpitala 
(oplata obejmuje: koszt sporzadzenia wyciagu lub odpisu lub kopii + koszt nadania przesylki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru wedlug stawek operatora poeztowego).
zaszyfrowany plik

Zalqcznik nr 1 
do Zasad udostepniania dokumentacji medycznej 

\v Beskidzkim Zespole Lecz.niczo Rchabilitacyjnym 
Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w .laworzu 

z dnia 01.03.2023 r.

w zalQczeniu upowaznienie

Sposob udostepnienia: (zaznaczyc X we wlasciwej kratce)
wglqd w siedzibie Szpitala
wycigg
odpis
kopia (lub kopia/wydmk)
wydruk
e-mail
e-Puap 
portal e-Uslug
nagranie na plycie CD-R (plik pdf lub nagranie audiowizualne)

AdScCTsXacyfeh'
*zgodnie / /.akjcz.iiikieni nr 4 do Zasad udostepniania dokunientacji niedycznei w Beskidzkim Zespole Lec/nicio Rehabilitacyjnyin Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w .laworzu 

mgr



3.

4.

7.

8.

9.

dokuinenlacji medycznej pacjcnta do wniosku dolqcza sic;10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Oplaty. o kloicj mowa pkl 13 nie pobiera si? " przypadku udostcpnienia dokumentacji medycznej:
- pacjcntowi albo przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w zadanym zakresie poprzez sporzadzenie jej vvyciijgu. odpisu 

lub kopii b;}dz na informatycznym nosniku danych,
- uprawnionym podmiotom/organom okrcslonych w przepisach prawn.

Kazdorazowy odbior/przekazanie dokumentacji medycznej poprzedzone jest sprawdzeniem uprawnien odbierajacego dokumentacji; ora/ 
w przypadku naliczenia oplaty - potw ierdzenic uiszczenia oplaty (paragon lub laktura lub przclcw na konto Szpitala).

.lezeli Pracownik Szpitala ma uzasadnione watpliwosci co do tozsamosci Wnioskodawcy/Odbierajacego moze zazadac dodatkowych 
inlbrmacji niezbedny ch do potw icrdzenia tozsamosci osoby.

W przypadku nieodebrania przeslanej dokumentacji medycznej Wnioskodawca zobowiazany jest do pokrycia kosztow jej sporzadzenia na 
podstawic wystawionej faktury bez podpisu.

PodstawA prawne:
t Jstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pozn. zm. i.
Ustawa o Prawach Paejenta i Rzeczniku Praw Pacjcnta z dnia 6 listopada 200S r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z pozn. zm );
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajow. zakresu i wzoiow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (l.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 
z pozn. zm.).

**()bjasiiienia:
wyci:|g skrolowy doknment zawierajacy vvybranc informacje lub dane z calosci dokumentacji medycznej:
odpis doknment wy tworzonj przez przepisanie tekstu z oryginaltt dokumentacji medycznej z wieni\ m zachowaniem zgodnosci co do tresci z oryginalem:
kopia doknment wylworzony przez odwzorowanie oiyginalu dokumentacji medycznej. w formic kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu):
wydruk - doknment wytworzony z systcmu komputcrowego. w ramach ktorego prowadzona jest dokumentacja medyczna.

1. Dokumentacja mcdy czna pacjcnta jest w lasnoscia S/pitala ud/iclajacego sw iadczen zdrowotny ch.

2. Szpital udostcpniadokumenlacje medyczna:
• pacjcntowi lub jcgo przcdstawiciclow i ustawowemu,
• osobie upowaznioncj przez pacjcnta.
• uprawnionym podmiotom/organom okreslony m w uslawic o Prawach Paejenta i Rzeczniku Praw Paejenta.

Udosly'pnianie dokumentacji medycznej nastgpuje w trybie zapewniajtjcy m zachowanie poulhosci i ochrony danych osobowych.

Po smierci paejenta dokumentacja medyczna jest udostepniana osobie upowaznioncj przez paejenta za zycia lub osobie. ktora w chwili 
zgonu paejenta byla jego przcdstawiciclcm uslawowym. Dokumentacja medyczna jest udostepniana takze osobie bliskiej. chyba ze 
udostepnieniu sprzeciwi sig inna osoba bliska lub sprzeciwil sie temu pacjenl za zycia. zgodnie / przepisami okreslonymi w uslawic 
o Prawach Paejenta i Rzeczniku Praw Pacjcnta.

5. Dokumentacja medyczna jest udostgpniana:
1) do wglqdu. w lym takze do baz. danych w zakresie ochrony zdrowia. w miejseu udzielania swiadczen zdrowotnych. z wylaczeniem 

medycznych czynnosci ratunkowych. albo w siedzibie podmiotu udzielajaccgo sw iadczen zdrowotny ch. z zapewnieniem pacjcntow i lub 
innym uprawnionym organom lub podmiotom mozliwosci sporzadzenia notatek lub zdjec.

2) przez sporzadzenie jej wyciqgu, odpisu, kopii lub wydruku**.
3) poprzez wydanie oryginalu za potwierdzeniem odbioru i z zastrzezeniem z.wrotu po wykorzyslaniu. na zqdanie organow wladzy 

publicz.ncj albo sadow powszechnych. a takze w przypadku gdy zwloka w wydaniu dokumentacji moglaby spowodowac zagrozenie 
zy cia lub zdrow ia pacjcnta.

4) za posrednictwem srodkovv komunikaeji elektronieznej,
5) na informatycznym nosniku danych (ply ta CD-R).

6. Dokumentacja medyczna udostepniana jest z zachowaniem jej intcgralnosci. poufnosci oraz autentycznosci. bez. zbednej zw loki.

Udostepnienie dokumentacji medycznej nastepuje na wniosek paejenta lub osoby upowaznioncj lub osoby uprawnionej. po potwierdzcniu 
uprawnien Wnioskodawcy przez wyznacz.oncgo Pracownika Dzialu Statysty ki Medy cznej i rozliczeh z.NI'Z.

Wnioskowac mozna w nastgpujifey sposob:
a) osobiscie w siedzibie Szpitala (ustnie lub pisemnie).
b) poczta tradyeyjna.
c) tclcfonicznic,
d) droga elektroniezna (e-mail. e-Puap, portal e-Uslug).

Wnioski o udostepnianie dokumentacji medycznej sklada sie w Dziale Staty sty ki Medycznej i rozliczeh z NEZ (w godz. 7110 - I4’?) oraz 
w dyzurkach pielggniarskich (w godz. I433 - 7"").

W przypadku. gdy Wnioskodawca nie jest osobi) wskazana (upowazniona) w 
upowaznienie.

Wglad w dokumentacja medyczna nastgpuje w obecnosci osoby wykonujijcej zawod medyezny (lekarza. pielegniarki. fizjoterapeuty). 
w dyzurkach lekarskich. piel^gniarskich i w dzialach rehabilitaeji. po wery fikaeji Wnioskodawcy z dokumentem tozsamosci ze zdjeciem.

Zakrcs udostepnioncj dokumentacji medycznej odnosi sig do np.: historii choroby, karty informaeyjnej. poszczegolnych badah itp. 
skladowych dokumentacji medycznej.

Maksymalna wy sokosc oplaty za udostepnienie dokumentacji medycznej. okrcslonej w pkl 5 ppkt 2 i 4. ustalana jest wedlug nastgpujacych 
wytycznych:
1) za jcdni) strong wyciagu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie moze przekraczac 0.002.
2) za jedna strong kopii lub wydruku - nie moze przekraczac 0.00007.
3) za udostgpnienie dokumentacji medycznej na inlormatyczny m nosniku dany ch - nie moze przekraczac 0.0004

- przecigtnego wynagrodzenia w poprzednim kwarlalc. ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego 
w Dzicnniku Urzgdowym Rzeczypospolitej Polskiej ..Monitor Polski". poezawszy od pierwszego dnia miesiaca nastgpnego po 
miesiacu. w ktorym nastapilo ogloszenic.

Oplalg uiszcz.a sig w godzinaeh pracy Kasy Szpitala lub przelewem na konto bankowe Szpitala.

W przypadku przedplaty za wydanie dokumentacji medycznej kwolg nalezy przeslac na konto:
BGK 0/K.atowice 45 1130 1091 0012 I 150 802()'()002 '



(niiejscowosc, data)

UPOW AZNIENIE

Ja

nr PESEL 

nr PESEL 

(czytelny podpis Pacjenta/Przedstawiciela ustawowego Pacjenta

ds. Administrai*niepotrzcbnc skreslic

rrigr ^rtoKwiatkowska

-^WBo-EkSp(0atacyjnych

Zal^cznik nr 2
do Zasad udostepniania dokumentacji medycznej 

w Beskidzkim Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu 

zdniaO 1.03.2023 r.

zamieszkaly/a

upowazniam Pana/q
legitymujqcego/cq si$ dowodem osobistym nr 

zamieszkalym/q

do pozyskania mojej/mojego dziecka* dokumentacji medycznej wytworzonej 

Leczniczo - Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu.

nizej podpisany/a 

legitymujQcy/a si? dowodem osobistym nr ..

nr tel adres e-mail: 

w Beskidzkim Zespole





Zakjcznik nr 3

Wykaz udost^pnieh dokumentacji medycznej

w roku

UwagiLp.

'tkowska'aK\mgr Mt

Data 
wplywu

Dane 
Wnioskodawcy 
(linie (imiona) 

i nazwisko/ 
nazwa podmiotu/ 

organu)

Imie (imiona) 
i nazwisko 
pacjenta. 

ktorego dot. 
dokumentacja 

medyczna

Sposdb 
ndostepnienia 
dokumentacji 

medycznej

Zakres 
udostepnionej 
dokumentacji 

medycznej 
(np.: Iiistoria 

choioby. karta 
wypisowa.

badania, 
zdjccia rtg)

Data 
ndostepnienia 

/ wyslania 
dokumentacji 

medycznej

Imie (imiona) 
i nazwisko osoby 
innej niz pacjent. 

ktorej zostala 
udost^pniona 
dokumentacja 

medyczna/nazwa 
podmiotu/organu 

uprawnionego

Imie (imiona) 
i nazwisko 
oraz podpis 
osoby, ktora 
udostepnila 

dokumentacjc 
medycziut

Oplata 
I ilosc 
stron. 
zdjec

do Zasad udoslepniania dokumentacji medycznej 

w Beskidzkim Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu 

zdnia 01.03.2023 r.

ZAST^PCAr DYRjfKTORA 
ds. Administracvjno-Eksploatacyjnych





Zalqcznik nr 4

Karta udost^pnienia wewn^trznego dokumentacji medycznej

Prosz^ o udost^pnienie
Zakres dokumentacji medycznej

pacjenta/-ki
Imie i nazvvisko PESEL

przebywaj<jcego na leczeniu rehabilitacyjnym w
Nazwa komorki organizacyjnej

wpisanego do ksi^gi glownej pod numeremw okresie 

Podpis/pieczatkaData

Potwierdzam odbior dokumentacji medycznejPotwierdzam wydanie dokumentacji medycznej

Data i podpis Odbicrajacego

mgr <rta Kwiatkowska

Data i podpis
Pracownika Dzialu Statystyki Medycznej i rozliczeh z NFZ

do Zasad udostcpniania dokumentacji medycznej 

w Beskidzkim Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym 

Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu 

zdnia 01.03.2023 r.

ZASr^PcXDY^KTORA 
as. Admmistratyjno-Eksploatacyjnych





Rejestr udost^pnienia wewn^trznego dokumentacji medycznej

w roku

UwagiLp.

'iatkowska

I mi?
i nazwisko

oraz 
stanowisko 

wnioskodawcy

Rodzaj dokumentacji 
medycznej 

(up.: historia choroby, 
karta wypisowa, 

badania, zdj?cia rig)

I mi? i 
nazwisko 
pacjenta

Nr ksi?gi 
glownej

Data wydania 
dokumentacji 

medycznej

Data zwrotu 
dokumentacji 

medycznej
Data 

wplywu
PESEL 
pacjenta

Zatycznik nr 5
do Zasad udostepniania dokumentacji medycznej 

w Beskidzkim Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Opieki Dlugoterminowej w Jaworzu 

z dnia 01.03.2023 r.

ZASTEP/A DYREKTORA 
ds. Admmisi/acyjno-Eksploatacyjnych

mgr Mari




