
      
 

                                  Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 
 

W N I O S E K 
o udostępnienie dokumentacji medycznej 

 
1. Wnioskodawca: 

   
(wypełnia tylko osoba nie będąca pacjentem) 

 

Nazwisko/Nazwa .................................................................................................... 

      Imię  ........................................................................................................................ 

      Adres ………………............................................................................................... 

      Nr Pesel 

           

 

2. Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy : 

 

Nazwisko   .............................................................................................................. 

      Imię  ........................................................................................................................ 

      Adres zamieszkania  ............................................................................................... 

      Nr Pesel   

           

 

             Data i miejsce udzielenia świadczeń ...................................................................... 
                                                                                                                                  /adres,data,godz.,przedział czasowy  itp./     
             Czy dokumentacja dotyczy osoby zmarłej ?   (właściwe zaznaczyć "x" )                

 

NIE      □     ( wymagane  dokumenty zawarte w pkt. 1 Opisu dot. wypełnienia wniosku) 

TAK     □   
   

( wymagane  dokumenty zawarte w pkt. 2 Opisu dot. wypełnienia wniosku) 

 

3. Rodzaj dokumentacji medycznej 

................................................................................................................................. 

4. Wnioskuje o wydanie dokumentacji medycznej określonej w pkt.3 w 

formie:  
- kserokopii / skanu 

- odpisu / wyciągu 

- do wglądu  
* właściwe podkreślić 

5. Wnioskowaną dokumentację : 
- odbiorę osobiście 

- proszę przesłać na adres opisany w pkt.1 

- inne .......................................................... 
* właściwe podkreślić 

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z udostępnieniem 

dokumentacji zgodnie z obowiązującym cennikiem w CPR.  

 

 

Tel. kontaktowy  ...........................................                  .............................................................. 

                                                                                                  (data i  podpis wnioskodawcy) 



 

OPIS 

dotyczący wypełnienia wniosku i dokumentów wymaganych 
 

Osoba/Pacjent,  której  dokumentacja medyczna dotyczy do wniosku dołącza tylko podpisaną 

Klauzulę RODO dotyczącą pacjentów CPR . 

 

1. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba, której dokumentacja medyczna nie dotyczy należy do 

wniosku dołączyć  dokumenty z których wynika, że jest upoważniona do otrzymania niniejszej 

dokumentacji tj. 

      Wymagane dokumenty 

a) upoważnienie podpisane przez pacjenta, którego dokumentacja medyczna dotyczy  

b) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

       lub 

a) orzeczenie sądu (dotyczy przedstawiciela ustawowego) 

b) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

       lub 

a) oświadczenie o władzy rodzicielskiej (dotyczy danych dziecka) 

b) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

 

2. W przypadku ubiegania się o dokumentację medyczną osoby zmarłej wnioskodawca musi 

wykazać i dołączyć do wniosku dokumenty z których wynika, że jest upoważniony do jej 

otrzymania tj. 

Wymagane dokumenty 

a) upoważnienie podpisane przez pacjenta za życia  

b) oświadczenie o braku sprzeciwu 

c) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

lub 

a) orzeczenie sądu (dotyczy przedstawiciela ustawowego)  

b) oświadczenie o braku sprzeciwu 

c) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

lub 

a) aktualny odpis/-y aktu z  urzędu stanu cywilnego (dotyczy osoby bliskiej) 

b) oświadczenie o braku sprzeciwu 

c) klauzula informacyjna dla Interesantów CPR (RODO) 

 

 

 

 Podstawa prawna     
art. 26 ust. 1-2b ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 

2009r. poz.417 z późn. zm. ) 

 
1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 

bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. 

2. 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, z 

zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. 
2a. W przypadku sporu między osobami 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 wystąpić z wnioskiem do sądu także w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest 

osobą bliską. 

2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust.2, 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 określić 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. 


