
1 

 

Procedura  

udostępniania oraz przechowywania dokumentacji medycznej 

w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

 
 

 

 

§ 1 

[Cel Procedury] 

Celem Procedury jest ustalenie jednolitego sposobu udostępniania i przechowywania 

dokumentacji medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (zwanego dalej „Zespołem”). 

 

§ 2 

[Podstawa prawna] 

1. Udostępnianie oraz przechowywanie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. ze 

zm.). 

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

(Dz.U.2020.849 t.j. ze zm.). 

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”. 

4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), 

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U.2020.666). 

6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia 

krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

(Dz.U.2017.2051 ze zm.). 

 

§ 3 

[Zakres stosowania] 

1. Niniejsza Procedura obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione w Zespole, niezależnie od 

zajmowanego stanowiska i formy prawnej zatrudnienia, w szczególności osoby 

realizujące czynności związane z tworzeniem, prowadzeniem, przechowywaniem i 

udostępnianiem dokumentacji medycznej. 

2. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszej Procedury sprawuje Dyrektor Zespołu 

oraz kierownicy podległych komórek. 
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§ 4 

[Podmioty i organy uprawnione do dokumentacji medycznej] 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta. 

2) Po śmierci pacjenta - osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która 

w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.  

3) Po śmierci pacjenta - osobie bliskiej pacjenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawa z 

dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chyba że 

udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

4) Innym uprawnionym ustawowo podmiotom i organom. 

2. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, 

zgodę na udostępnienie wyraża sąd spadku 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. 

3. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej 

osobie bliskiej, sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, 

może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej 

udostępnienia. 

 

§ 5 

[Sposób udostępniania dokumentacji medycznej] 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następującej formie: 

1) Do wglądu w siedzibie Zespołu (w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć, poradni 

specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej w obecności kierownika komórki 

organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej albo w Dziale Statystyki 

Medycznej w obecności pracownika tego Działu), z możliwością sporządzenia notatek 

lub zdjęć. 

2) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku. W przypadku gdy 

dokumentacja jest udostępniana w formie wydruku, osoba upoważniona przez Zespół 

potwierdza jego zgodność z dokumentacją i opatruje swoim oznaczeniem, 

zawierającym imię (imiona), nazwisko, stanowisko i podpis. Wydruk sporządza się w 

sposób umożliwiający identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. 

3) 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. W przypadku udostępnienia dokumentacji w 

postaci papierowej w sposób określony w zd. 1, pozostawia się kopię lub pełny odpis 

wydanej dokumentacji. 
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4) Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

5) Na informatycznym nośniku danych. 

2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być również 

udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i 

przekazana w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych 

uprawnionych organów lub podmiotów. 

3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek w następujący sposób: 

1) Udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 i 2 następuje na 

żądanie osoby uprawnionej złożone w dowolnej formie, w szczególności: pisemnie, 

ustnie bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

2) Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, będący dokumentem 

pomocniczym, określającym zakres informacji niezbędnych do przygotowania 

dokumentacji medycznej w celu jej udostępnienia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Procedury. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji można pobrać ze 

strony internetowej Zespołu: www.zsm.com.pl lub w Dziale Statystyki Medycznej.  

3) Wniosek może zostać przesłany na adres pocztowy Zespołu (ul. Strzelców 

Bytomskich 11, 41-500 Chorzów albo ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów) albo e-

mailem na adres poczty mailowej Zespołu (zsm@zsm.com.pl) albo korzystając z 

platformy ePUAP. Wnioski można również składać od poniedziałku do piątku, w dni 

robocze w godz. 8:00 – 14:00 w Biurze Podawczym Zespołu, w Dziale Statystyki 

Medycznej, w komórkach organizacyjnych szpitala w których dokumentacja została 

wytworzona. Poza wskazanymi godzinami wnioski składać można w Izbie Przyjęć 

Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 albo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

przy ul. Truchana 7. 

4) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje zachowaniem jej integralności, 

poufności oraz autentyczności bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do jej przygotowania oraz weryfikacji uprawnienia do dostępu do 

dokumentacji przez osobą wnioskującą. 

5) W przypadku składania wniosku przez osobę inną niż pacjent, przedstawiciel 

ustawowy lub osoba wskazana w dokumentacji medycznej, kierownik podmiotu lub 

osoby upoważnione do udostępniania dokumentacji medycznej wezwą wnioskodawcę 

do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do dostępu do 

wnioskowanej dokumentacji medycznej.  

6) W przypadku składania wniosku przez osobę bliską po śmierci pacjenta (niebędąca 

osobą upoważnioną przez pacjenta za życia lub osobą, która w chwili zgonu pacjenta 

była jego przedstawicielem ustawowy) należy przedstawić dokument potwierdzający, 

że wnioskodawca posiada status osoby bliskiej.  

4. Ustala się następujące warunki w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej:  

1) W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż składającą wniosek, osoba 

odbierająca powinna legitymować się stosownym upoważnieniem do wydania 

dokumentacji medycznej oraz okazać dokument tożsamości. Wzór upoważnienia, o 

którym mowa w zd. 1, będący dokumentem pomocniczym, określa załącznik nr 2 do 

niniejszej Procedury.  
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2) Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w Dziale Statystyki Medycznej,  

w Rejestracji Poradni Specjalistycznych, od poniedziałku do piątku, w dni robocze 

w godz. 8:00 – 14:00, a także w Pracowniach Diagnostycznych zgodnie 

z postanowieniami określonymi w § 9 niniejszej Procedury.  

3) Do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej 

upoważnione są osoby wyznaczone przez Dyrektora oraz Kierownicy komórek 

organizacyjnych, w których dokumentacja medyczna była wytworzona.  

5. Dokumentacja medyczna może być wydana poprzez: 

1) odbiór osobisty – wydanie dokumentacji, po uiszczeniu opłaty (jeśli zachodzi taka 

konieczność) musi być potwierdzone podpisem wydającego 

i odbierającego oraz datą wydania;  

2) wysłanie dokumentacji pocztą na wniosek osoby fizycznej na terenie Polski i za 

granicę – dokumentacja przesyłana jest listem poleconym, po uprzednim wniesieniu 

opłaty na konto bankowe Zespołu. Do dokumentacji dołącza się fakturę VAT 

wystawioną tytułem opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

3) wysłanie dokumentacji pocztą na wniosek upoważnionego podmiotu innego niż 

określonego w pkt 2 lub organu – dokumentacja przesyłana jest listem poleconym. Do 

dokumentacji dołącza się fakturę VAT wystawioną tytułem opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej. Jeżeli wnioskującym jest sąd lub prokuratura, to do 

dokumentacji dołącza się dodatkowo wniosek Zespołu o przyznanie na rzecz Zespołu 

kwoty za udostępnioną dokumentację w wysokości określonej fakturą VAT. 

4) wysłanie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej –

przesłanie dokumentacji w zaszyfrowanym pliku. Hasło dostępu do tego pliku 

zostanie przekazane odbiorcy dokumentacji innym kanałem informacyjnym. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie są naliczane, jeżeli podmiot lub organ wnioskujący o 

udostępnienie dokumentacji medycznej podlega zwolnieniu od opłaty. 

 

§ 6 

[Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej] 

W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w 

postaci elektronicznej albo papierowej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub 

podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy (wzór - 

załącznik nr 3 do niniejszej Procedury).  

 

§ 7 

[Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej] 

1. Zespołu ustala następujące zasady odpłatności: 

1) Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, 

kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych oraz przez sporządzenie jej 

kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), Zespół pobiera opłatę, z 

zastrzeżeniem pkt 7.  

2) Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia  

w poprzednim kwartale, publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

 w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

3) Ustala się następująca wysokość opłat: 
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a) Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może 

przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

b) Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może 

przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

c) Za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, 

jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację 

medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale.  

4) Wysokość opłaty jest waloryzowana przez Głównego Księgowego, zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. 

5) Opłatę wnosi się w Rejestracji Izby Przyjęć, Rejestracji Poradni Specjalistycznych, 

Kasie Zespołu lub przelewem na jego konto. 

6) Ustalona opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej obejmuje wszystkie 

czynności, jakie dokonuje Zespół w celu jej udostępnienia. Wysyłka dokumentacji, jak 

również wszystkie powiązane z nią działania, mieści się w pojęciu udostępniania 

dokumentacji medycznej i nie może być traktowana jako odrębna, dodatkowo płatna 

usługa. 

7) Zespół nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez 

sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku 

danych, a także poprzez sporządzenie jej kopii w formie odwzorowania cyfrowego 

(skanu):  

a) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego 

przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 5, 

b) od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych i 

świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

c) w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem 

przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 

d) od Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań 

Medycznych.  

 

§ 8 

[Ewidencja udostępnienie dokumentacji medycznej] 

1. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz monitorowania udostępniania 

dokumentacji medycznej, w szczególności w celu określenia prawa pacjenta do 

bezpłatnego dostępu do dokumentacji po raz pierwszy w żądanym zakresie, prowadzona 

jest ewidencja udostępniania dokumentacji medycznej - w formie elektronicznej oraz 

papierowej.  

2. W utworzonym rejestrze gromadzone są następujące informację: 

1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 

2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;  

3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;  

4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona 

dokumentacja medyczna, a także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; 
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5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację 

medyczną 

6) datę udostępnienia dokumentacji medyczne. 

3. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Dział Statystyki 

Medycznej. 

4. Pozostałe komórki organizacyjne, przed udostępnieniem dokumentacji medycznej 

obowiązane są zweryfikować w Dziale Statystyki prawo pacjenta do bezpłatnego dostępu, 

a po udostępnieniu dokumentacji przekazać do Działu Statystyki dane wskazane w ust. 2.  

 

§ 9 

[Udostępnianie dokumentacji medycznej w Pracowniach Diagnostycznych] 

Zasady dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, określone w § 4 – 8 niniejszej 

Procedury, stosuje się odpowiednio do udostępniania dokumentacji medycznej w 

Pracowniach Diagnostycznych z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej: 

1) Wyniki badań wykonane w trakcie hospitalizacji pacjenta nie mogą być udostępniane 

pacjentowi przez pracownię. Wyniki badań stanowią integralną część historii choroby 

i mogą być udostępniane na zasadach określonych w § 4 – 8 niniejszej Procedury. 

2) Wnioski można składać w pracowni, w której wykonywane było badanie. Poza 

godzinami pracy pracowni, wnioski składać można w Izbie Przyjęć Szpitala przy 

ul. Strzelców Bytomskich 11 lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy 

ul. Truchana 7. 

3) Odbiór dokumentacji medycznej możliwy jest w pracowni, w której wykonano 

badanie, w godzinach jej pracy. 

 

§ 10 

[Udostępnianie dokumentacji medycznej w Pracowniach Diagnostycznych] 

1. Zespół przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 

zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i 

jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, 

które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,  

w którym wykonano zdjęcie; 

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia 

będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;  

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - 

w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu 
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niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał 

skierowanie; 

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest 

przechowywana przez okres 22 lat; 

2. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób 

uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.  

3. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego 

przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.  

 

§ 11 

[Postanowienia końcowe] 

1. Procedura nie może być stosowana w zakresie sprzecznym z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku kolizji postanowień nin. Procedury z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z powodu nowelizacji 

aktów prawnych, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby 

odpowiedzialne za realizację Procedury, zobowiązane są do bieżącego śledzenia zmian w 

przepisach i zgłaszania ich bezpośredniemu przełożonemu. 

2. Procedura będzie podlegał zmianom lub uzupełnieniom, w miarę dokonywanych 

nowelizacji przepisów. 

 


