
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

SALVITA SP. Z O. O. 
F12 

Ważny od 01.06.2019r. Wydanie 03 

 

 

Kim jest wnioskodawca? (proszę zaznaczyć X odpowiednio) 

 Pacjentem 

 Przedstawicielem ustawowym pacjenta 

 Osobą upoważnioną przez pacjenta 

 Osobą bliską 

Dane wnioskodawcy, który nie jest pacjentem (imię, nazwisko, data urodzenia, ew. telefon kontaktowy) 

 

 

Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy (imię, nazwisko, data urodzenia) 

 

 

Zakres udostępnianej dokumentacji (np. wskazanie zakresu stron lub okresu leczenia) 

 

 

Forma udostępnienia dokumentacji: (proszę zaznaczyć X odpowiednio) 

 Wgląd do dokumentacji 

 Kserokopia dokumentacji 

 Wyciąg dokumentacji 

 Odpis dokumentacji 

 Wydruk z systemu informatycznego 

 Wydanie oryginału z zastrzeżeniem zwrotu 

Szczegóły 
(w przypadku wniosku o wydanie oryginału dokumentacji medycznej wskazać okoliczności uzasadniającą wydanie oryginału) 

 

 

Cel wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (pole nieobowiązkowe) 

 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Wnioskuję o wydanie ww. dokumentacji medycznej i zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych kosztów jej wykonania zgodnie z 

cennikiem obowiązującym w Salvita sp. z o.o.. W przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zobowiązuję się do jej 

zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu jej dla celu, dla którego została udostępniona. Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 
(data i czytelny podpis przedstawiciela placówki medycznej) (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 



Wypełn ia  p raco wn ik  p lac ó wki  med yczn e j :  

 

DECYZJA 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na realizację wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (niepotrzebne skreślić). 

Uzasadnienie (w przypadku odmowy udostępnienia dokumentacji): 

 

 

 

 

 ___________________________________ 
 (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

REALIZACJA WNIOSKU 

Liczba stron A4  

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej  

Sposób pobrania opłaty (proszę zaznaczyć X poniżej): 

 gotówką 

 przelewem bankowym 

 odstąpiono od pobrania opłaty 

Uwagi dotyczące realizacji wniosku: 

 

 

 

 ___________________________________ 
 (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

WERYFIKACJA OSOBY ODBIERAJĄCEJ (zaznaczyć X poniżej) 

 zweryfikowano uprawnienie osoby odbierającej do wydania jej dokumentacji 

 zweryfikowano tożsamość osoby odbierającej 

Imię i nazwisko osoby odbierającej: 

 

 

 

 ___________________________________ 
 (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 

ZWROT ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Data zwrotu oryginału dokumentacji medycznej  

Porównanie zwróconego oryginału z wykonaną przez placówkę kopią (zaznaczyć X poniżej): 

 brak różnic 

 różnice (opisać poniżej) 

 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 ___________________________________ 
 (data i czytelny podpis osoby upoważnionej) 

 


