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………………………………………………….   Brzesko, dnia ………………………. 
Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu uprawnionego 

 

…………………………………………………. 
Adres zamieszkania / siedziby 

 

…………………………………………………. 
PESEL / w przypadku podmiotów uprawnionych prosimy 

o wpisanie numeru NIP 

…………………………………………………. 

  Seria i numer dowodu osobistego        Do Dyrekcji  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  

Zdrowotnej w Brzesku 

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego 

 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie (zaznaczyć właściwe): 
 

pełnej dokumentacji medycznej, 

 

dokumentacji medycznej z wyłączeniem wyników badań, 

 

 w formie (zaznaczyć właściwe): 
 

do wglądu w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, 

 

wyciągu – skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej, 

 

odpisu – wytworzonego dokumentu poprzez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem 

zgodności co do treści z oryginałem, 

 

kopii – wytworzonego dokumentu przez odwzorowanie oryginału dokumentacji  medycznej w formie (zaznaczyć właściwe): 

 

kserokopii, 

 

odwzorowania cyfrowego (skan) na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku, 

 

wydruku, 

 

przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, pod rygorem odpowiedzialności 

cywilnej i karnej za zagubienie, utratę bądź zniszczenie dokumentacji,  

 

na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku, 

 

pacjenta ………………………………………………………………………………………………..……….. 

sporządzonej w tutejszym SP ZOZ w okresie …………………………………………………..…………….. 

w  Oddziale Pobytu Dziennego*/ Ośrodku*/ Poradni */ Pracowni*.. ………………….……………………... 

1) w związku z celami leczniczymi, dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych * 

2) w celach niezwiązanych z procesem leczenia i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych *  

Oświadczam, że ze względu na zachowanie poufności i ochrony danych osobowych akceptuję tryb udostępniania dokumentacji medycznej, przewidziany              

w art. 26 i 27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz, że pokryję określony w cenniku koszt wykonania                              
i kopiowania powyżej dokumentacji, ustalony stosownie do  zapisów art. 28 ust. 4 w/wym. ustawy, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej, w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. 

*właściwe zakreślić 

                 

 

                   …………………………..                                                                ………………………….             
(Pieczątka i podpis Lekarza prowadzącego/ Kierownika komórki lub jedn. organizacyjnej/                                          (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych lub Dyrektora SP ZOZ w Brzesku)                  
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Potwierdzenie odbioru 

 

 

Potwierdzam udostępnienie (zaznaczyć właściwe): 

 
 pełnej dokumentacji medycznej, 

 

 dokumentacji medycznej z wyłączeniem wyników badań, 

 

w formie (zaznaczyć właściwe): 
 

do wglądu w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, 

 

wyciągu – skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej, 

 

odpisu – wytworzonego dokumentu poprzez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym 

zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem, 

 

kopii – wytworzonego dokumentu przez odwzorowanie oryginału dokumentacji  medycznej w formie (zaznaczyć 

właściwe): 

 

         kserokopii, 

 

odwzorowania cyfrowego (skan) na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ            

w Brzesku, 

 

 

wydruku, 

 

przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej i karnej za zagubienie, utratę bądź zniszczenie dokumentacji, 

 

na informatycznym nośniku danych – płycie CD wydawanej przez SP ZOZ w Brzesku. 

 

 

 

 

 

…………………………………………...                ………….………………………………….. 
(data i czytelny podpis pracownika SP ZOZ w Brzesku)                    (data i czytelny podpis odbierającego) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


