
 

INFORMACJA DLA PACJENTA 

 

Dostęp do dokumentacji medycznej i cennik usług 
 

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej 
jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych … udostępnia 
dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Zgodnie z art. 26. ust. 1 w/w ustawy … udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi 
lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez 
pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba 
upoważniona przez pacjenta za życia. 
 

Formy udostępniania: 
 do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym 
organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;  

 przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;  
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;  
 na informatycznym nośniku danych.  

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia 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 (RODO) pacjentowi przysługuje prawo do 
bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych (dokumentacja medyczna) 
przetwarzanych przez Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka Sp. Z o.o. 
wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu ( a zatem już nie osobie 
upoważnionej przez pacjenta). 
 

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek                    
w Dziale Statystyki Dokumentacji Chorych i Rozliczeń Świadczeń 
 

Wzór stosownego wniosku jest dostępny w Dziale Statystyki Dokumentacji Chorych i 
Rozliczeń Świadczeń oraz na stronie internetowej. 
Termin realizacji wniosku – bez zbędniej zwłoki 
Odbiór Dokumentów – Dział Statystyki Dokumentacji Chorych i Rozliczeń Świadczeń  
 

Cennik 
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. 
Za każde kolejne pobiera się opłaty: 

 Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS 
 Informacja dotycząca aktualnego cennika znajduje się na tablicy ogłoszeń w pawilonie 

IV Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka 


