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KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZPITALA  WOLSKIEGO 

W SPRAWIE BRAKOWANIA INDYWIDUALNEJ WEWNĘTRZNEJ 

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z ROKU 1998 

 

 

W związku z zapisami §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz. U z 2015 r., poz. 2069), umożliwiającymi wydanie pacjentom dokumentacji medycznej 

po wymaganym okresie przechowywania a przed jej przekazaniem do zniszczenia, Dyrektor 

Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie, informuje co następuje. 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji 

medycznej wytworzonej w roku 1998 (pacjent lub upoważniona przez niego osoba) mogą 

odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Centrum Obsługi Pacjenta - 

pawilon 1, parter. 

Wnioski o wydanie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej można składać:   

 osobiście w Centrum Obsługi Pacjenta ustnie lub pisemnie,  

 za pośrednictwem poczty,  

 mailem na adres: kancelaria@wolski.med.pl,  

 faxem na numer: (0-22) 632-38-93, 

  telefonicznie na numer (0-22) 38-94-805  

  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie złożonego 

wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub złożonego za pośrednictwem platformy EPUAP 

potwierdzonego profilem zaufanym wniosku o udostępnienie dokumentacji 

medycznej. 

 

Przykładowy druk wniosku można pobrać w Centrum Obsługi Pacjenta - pawilon 1, parter 

lub ze strony internetowej szpitala: www.wolski.med.pl /zakładka udostępnianie 

dokumentacji medycznej/. W przypadku braku możliwości pobrania wniosku, możliwe jest 

złożenie indywidualnego wniosku, przy czym musi on zawierać dane zawarte w druku 
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wniosku (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, telefon 

kontaktowy, wskazanie we wniosku osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji).  

Wnioski realizowane będą bez zbędnej zwłoki. 

 

Odbiór indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przez pacjenta, możliwy jest: 

 po osobistym stawieniu się w Centrum Obsługi Pacjenta oraz okazaniu dokumentu 

tożsamości. W przypadku, gdy dokumentację medyczną odbierać będzie osoba 

upoważniona przez pacjenta we wniosku, konieczne będzie potwierdzenie tożsamości 

osoby uprawnionej oraz okazanie upoważnienia.  

W obu przypadkach wydanie dokumentacji kwitowane będzie własnoręcznym 

podpisem osoby odbierającej dokumentację medyczną. 

 za pośrednictwem platformy EPUAP potwierdzonego profilem zaufanym pisma z 

załączonymi danymi, 

 przesłania za pośrednictwem pozostałych środków komunikacji elektronicznej linku 

do portalu elektronicznego Szpitala Wolskiego, na którym po podaniu wcześniej 

ustalonego z osobą wnioskującą hasła dostępne będą do pobrania udostępniane dane. 

Dane do pobrania dostępne będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Przekazanie hasła 

wnioskodawcy nastąpi drogą ustną lub telefoniczną. 

 

Zniszczenie dokumentacji medycznej nastąpi po 25 lutego 2019 r. 


