
Tomaszów Maz., ……………………  

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 
 

Dane Wnioskodawcy:  

 

…………………………………………………………………………………  
Imię i Nazwisko  

 

…………………………………………………………………………………  
Nr PESEL / Data urodzenia  

 

…………………………………………………………………………………  
Adres zamieszkania  

 

…………………………………………………………………………………  
Telefon kontaktowy  

 

Dane pacjenta, którego dot. dokumentacja medyczna 

(jeżeli są inne niż wnioskodawcy) 

 

…………………………………………………………………………………  
Imię i Nazwisko  

…………………………………………………………………………………  
Nr PESEL / Data urodzenia 
 

Prośba o wydanie dokumentacji medycznej * :  

 

  kopia dokumentacji medycznej                               

 ………………………………………………………………….……………….…. 
                                                                                 (z jakiego okres i zakresu medycznego) 

  oryginał dokumentacji medycznej 

………………………………………………………………………………………. 
                                                              (z jakiego okres i zakresu medycznego oraz cel wypożyczenia)  
  wyciągi / odpisy 

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

                                                                                                            ……………………..………………………     
                                                                                               Data i podpis osoby składającej wniosek 

* zaznaczyć właściwe  
 
 Podstawa Prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) 
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         Tomaszów Maz., ……………………  

 

 

Oświadczenie o odbiorze oryginału dokumentacji medycznej 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/-my ciążącej na mnie odpowiedzialności 

za oryginały otrzymanej dokumentacji medycznej, od chwili pokwitowania odbioru 

do czasu jej zwrotu. 

Jednocześnie jestem świadoma/-my konieczności dochowania należytej 

staranności w zakresie przechowywania odebranej dokumentacji oraz zwrotu jej  

w stanie nienaruszonym. 

Zobowiązuję się do zwrotu wypożyczonej dokumentacji w ciągu 7 dni 

od daty jej wypożyczenia. 

 

………………………………………………………… 

              (podpis osoby upoważnionej do odbioru) 
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