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Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości 

odtworzenia danych osobowych 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej 

indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w latach 1994- 1998. 

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej 

przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba 

upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim 

złożeniu wniosku do 25 września 2020 r.: 

1) drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej e-PUAP 

adres skrzynki e-PUAP: /WSzS_NMP_Czestochowa/SkrytkaESP 

2) drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail 

adres e-mail: kancelariawszs@data.pl 

3) drogą pisemną na adres 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Najświętszej Maryi Panny 

ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa 

Z uwagi na panującą aktualnie sytuację epidemiologiczną celem przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców nastąpiło 

tymczasowe ograniczenie dostępności Punktu Wydawania Dokumentacji Medycznej 

Osobiście w zakresie osobistego składania wniosków. 

 w obiekcie szpitala przy ul. Bialskiej  104/ 118   

(budynek D, I piętro, pokój nr 259) od poniedziałku do piątku  w godz. 900-1300  

 w obiekcie szpitala przy ulicy PCK 7, 

 (budynek A, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 900-1300 

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, 

bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację 

medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 

 

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie 

przeznaczona do brakowania (zniszczenia). 

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069). 


