
Wstęp

Na pracę lekarza z pacjentem składa się wiele 
elementów mających charakter identyfikacji róż-
nych stanów, oceny ich znaczenia oraz decyzji 
w procesie diagnostyki i leczenia. Są nimi w szcze-
gólności: 
− badanie przedmiotowe, którego celem jest 

identyfikacja objawów, oznak, stanów zaob-
serwowanych bądź możliwych do stwierdzenia 
przez pacjenta, wskazujących na odchylenia 
normy morfologicznej lub fizjologicznej;

− badanie podmiotowe, którego celem jest stwier-
dzenie za pomocą narządów zmysłów lekarza 
odchyleń od normy morfologicznej lub fizjolo-
gicznej; 

− dokonanie przez lekarza ocen, co do możliwo-

ści zastosowania badań dodatkowych – zarów-
no z punktu widzenia pacjenta, jak i systemu 
opieki zdrowotnej;

− podjęcie decyzji o zaleceniu wskazanych, a za-
razem możliwych do realizacji badań;

− wystawianie dokumentów – skierowań, umoż-
liwiających pacjentowi wykonanie zaleconych 
badań;

− dokonanie przez lekarza ocen, co do możli-
wości zastosowania procedur terapeutycznych 
– zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak 
i systemu opieki zdrowotnej;

− podjęcie decyzji o wykonaniu określonych pro-
cedur leczniczych przez lekarza bądź zlecenie 
ich innemu świadczeniodawcy;

− wykonanie przez lekarza procedur przypisa-
nych do jego kompetencji;

 Streszczenie  Podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentacji medycznej są zawarte w dwu ustawach. 
Pierwsza z nich to ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. W dokumencie tym 
są uregulowane kwestie zawartości dokumentacji, a także zasady jej udostępniania i przechowywania. Szczegółowe 
rozwiązania odnoszące się do dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej oraz dokumentacji prowadzonej przez 
lekarzy, pielęgniarki i położne w praktykach indywidualnych i grupowych są określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia stanowiącym akt wykonawczy do tej ustawy. W drugiej ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych są uregulowane kwestie przetwarzania danych medycznych.
Słowa kluczowe: dokumentacja medyczna, prawo medyczne.

 Summary  Basic regulations regarding medical documentation are a part of two acts. The first one is Patients’ rights 
and Patients’ rights Advocate Act of 6 Nov. 2008. It contains regulations referring to the contents of the documenta-
tion as well as rules of its accessibility and storing. detailed solutions for documentation, led by health care institutions, 
doctors, nurses, midwives, in individual and group practices, are defined in a Ministry of Health regulation presented in 
the executive act attributed to this regulation. The second act – dated 29 Aug. 1997, concerning personal data protec-
tion, regulates medical data processing issues.
Key words: medical documentation, medical law.
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Podstawowe regulacje prawne 
w zakresie dokumentacji medycznej 

Basic law regulations regarding medical documentation
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− wystawienie dokumentów umożliwiających pa-
cjentowi uzyskanie leków bądź skorzystanie  
z procedur wykonywanych przez innych świad-
czeniodawców; 

− dokonanie ocen stanu zdrowia pacjenta, szcze-
gólnie w odniesieniu do możliwości wykony-
wania pracy, konieczności sprawowania opieki, 
możliwości jego udziału w różnych formach 
rekreacyjnej aktywności fizycznej, turystyki itp.
Wszystkie wymienione przykładowo elementy, 

występujące w procesie sprawowania opieki zdro-
wotnej, powinny być odnotowane w dokumentacji 
medycznej, określanej także potocznie jako doku-
mentacja zdrowotna bądź dokumentacja pacjenta. 
dokumentacja medyczna stanowi bowiem zapis 
kontaktu pacjenta z zakładem opieki zdrowotnej, 
praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Zawiera 
dane osobowe pacjenta i zakres udzielonych mu 
świadczeń zdrowotnych [1].

Obecnie – od początku 2011 r. podstawowym 
aktem prawnym regulującym zagadnienia doku-
mentacji medycznej jest ustawa z 6 listopada 2008 r.  
o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [2]. 
W artykułach 23 do 29 tej ustawy są zawarte zasa-
dy odnoszące się do każdej dokumentacji medycz-
nej – niezależnie od tego, kogo ona dotyczy, przez 
kogo została wytworzona i gdzie się znajduje. Nato-
miast art. 30 zawiera zobowiązanie Ministra Zdro-
wia do wydania rozporządzeń precyzujących kwe-
stie dokumentacji medycznej z uwzględnieniem 
specyfiki różnych rodzajów podmiotów udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych. Oprócz zagadnień 
dokumentacji medycznej w ustawie o prawach 
pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [2] są uregu-
lowane wszystkie fundamentalne prawa pacjenta, 
w tym prawo do informacji, prawo do tajemnicy 
informacji z nim związanych, zgody na udzielanie 
świadczeń, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 
opinii lub orzeczenia lekarza i inne. 

Cała konstrukcja ustawowych regulacji odno-
szących się do dokumentacji medycznej jest opar-
ta na prawie dostępu pacjenta do dokumentacji 
dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu 
świadczeń (art. 23). Takie umiejscowienie omawia-
nej problematyki może sprawiać wrażenie, że pod-
stawową funkcją dokumentacji jest możliwość sko-
rzystania z niej przez pacjenta. W rzeczywistości 
dokumentacja medyczna pełni wiele innych funk-
cji. Jest podstawowym narzędziem zapewniającym 
instytucjonalną ciągłość świadczeń, ma podstawo-
we znaczenie jako dowód w przypadkach analizy 
postępowania lekarskiego, np. przy ustalaniu od-
powiedzialności lekarza, stanowi materiał do oceny 
jakości pracy lekarza oraz oceny zasadności i po-
prawności formalnej, podejmowanych przez niego 
decyzji. dokumentacja jest także jednym z podsta-
wowych źródeł danych wykorzystywanych w bada-
niach naukowych. 

W omawianej ustawie są określone takie za-

gadnienia dotyczące dokumentacji, jak: zawartość 
dokumentacji (art. 25), zasady jej udostępniania 
(art. 26 do 28) i przechowywania (art. 29). Zasa-
dy przechowywania i udostępniania dokumentacji 
są w istocie zasadami ochrony dokumentacji, któ-
re są sformułowane także w ustawie z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych [3], gdzie 
w art. 27 jest zapisany generalny zakaz przetwarza-
nia danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym. Należy w tym miej-
scu wyjaśnić, że przetwarzanie danych jest poję-
ciem znacznie szerszym niż udostępnianie danych. 
Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych 
osobowych przez przetwarzanie danych rozumie 
się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, prze-
chowywanie, opracowywanie, zmienianie, udo-
stępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wyko-
nuje się w systemach informatycznych. 

dla lekarza istotne są także zasady sformuło-
wane w art. 28, 40 i 41 kodeksu Etyki Lekarskiej 
[4]. Zgodnie z kodeksem lekarz musi czuwać nad 
prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekar-
skiej oraz zabezpieczeniem przed jej ujawnieniem, 
a dokumentacja lekarska powinna zawierać wy-
łącznie informacje potrzebne do postępowania 
lekarskiego (art. 28). Wydawanie zaświadczeń le-
karskich jest dozwolone jedynie na podstawie ak-
tualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji 
(art. 40). każde zaświadczenie lekarskie lub inny 
dokument medyczny powinien umożliwiać identy-
fikację lekarza, który go wystawił. Treść dokumen-
tu powinna być zgodna z wiedzą i sumieniem leka-
rza. Nie może ona być formułowana przez lekarza 
pod presją lub w oczekiwaniu osobistych korzyści 
(art. 41).

Szczegółowe regulacje ustawowe 
dotyczące dokumentacji medycznej 

Jak wspomniano powyżej, w ustawie z 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw 
Pacjenta [2] są uregulowane trzy kwestie: zawarto-
ści dokumentacji, zasady jej udostępniania oraz za-
sady przechowywania.

Zawartość dokumentacji medycznej

dokumentacja medyczna musi zawierać mini-
mum cztery elementy. Są nimi:
− oznaczenie pacjenta, na które składają się: 

nazwisko i imię pacjenta, jego data urodzenia, 
oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, 
numer PESEL – jeżeli został nadany (w przy-
padku noworodka PESEL matki, a w przypadku 
osób niemających tego numeru – rodzaj i nu-
mer dokumentu tożsamości);
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− oznaczenie podmiotu udzielającego świadcze-
nie;

− opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych 
mu świadczeń;

− datę sporządzenia.

Zasady przetwarzania – w tym 
udostępniania – dokumentacji medycznej

Jak wspomniano, w ustawie z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych [3] jest zapisany ge-
neralny zakaz przetwarzania danych o stanie zdro-
wia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksu-
alnym. Ustawa dopuszcza jednak wiele odstępstw 
od tej zasady. I tak – dopuszczalne jest przetwarza-
nie danych w następujących przypadkach:
− osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę 

na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie doty-
czących jej danych;

− przepis szczególny innej ustawy zezwala na 
przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, 
której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje 
ich ochrony;

− przetwarzanie takich danych jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, któ-
rej dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie 
zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustano-
wienia opiekuna prawnego lub kuratora;

− jest to niezbędne do wykonania statutowych 
zadań kościołów i innych związków wyznanio-
wych, stowarzyszeń, fundacji lub innych nieza-
robkowych organizacji lub instytucji o celach 
politycznych, naukowych, religijnych, filozo-
ficznych lub związkowych, pod warunkiem że 
przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie człon-
ków tych organizacji lub instytucji albo osób 
utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku 
z ich działalnością i zapewnione są pełne gwa-
rancje ochrony przetwarzanych danych;

− przetwarzanie dotyczy danych, które są nie-
zbędne do dochodzenia praw przed sądem;

− przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadań administratora danych odnoszących się 
do zatrudnienia pracowników i innych osób, 
a zakres przetwarzanych danych jest określony 
w ustawie;

− przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony 
stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych 
lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące 
się zawodowo leczeniem lub świadczeniem 
innych usług medycznych, zarządzania udzie-
laniem usług medycznych i są stworzone pełne 
gwarancje ochrony danych osobowych;

− przetwarzanie dotyczy danych, które zostały 
podane do wiadomości publicznej przez osobę, 
której dane dotyczą;

− jest to niezbędne do prowadzenia badań na-
ukowych, w tym do przygotowania rozprawy 

wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia 
szkoły wyższej lub stopnia naukowego; jednak 
publikowanie wyników badań naukowych nie 
może następować w sposób umożliwiający 
identyfikację osób, których dane zostały prze-
tworzone;

− przetwarzanie danych jest prowadzone przez 
stronę w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z orzeczenia wydanego w postę-
powaniu sądowym lub administracyjnym.
Szczegółowe zasady udostępniania dokumen-

tacji medycznej są uregulowane w art. 26 do 29 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i rzeczniku Praw Pacjenta [2]. 

dokumentacja może być udostępniona pacjen-
towi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź 
osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmier-
ci wgląd do dokumentacji może mieć tylko oso-
ba, której pacjent za życia udzielił upoważnienia. 
dokumentacja może być udostępniona do wglądu 
w siedzibie świadczeniodawcy, przez sporządze-
nie wyciągu, odpisu lub kopii; w przypadku, jeżeli 
uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginału 
dokumentacji, może on być wydany za pokwito-
waniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu. Opła-
ta za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumen-
tacji nie może przekraczać za jedną stronę 0,002, 
a w przypadku kopii – 0,0002 przeciętnego wy-
nagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego 
przez prezesa GUS w dzienniku Urzędowym rP 
„Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 usta-
wy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [5]; w przy-
padku kopii na elektronicznym nośniku danych, 
dokumentacji prowadzonej w formie elektronicz-
nej – 0,002 tej samej podstawy.

Wysokość opłat ustalona przez kierownika za-
kładu opieki zdrowotnej jest zapisana w regulami-
nie porządkowym zakładu. 

Przechowywanie dokumentacji

Zasadą jest przechowywanie dokumentacji 
przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, w którym dokonano ostatniego wpisu. Od tej 
zasady są cztery wyjątki, które dotyczą: 
− dokumentacji medycznej w przypadku zgonu 

pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatru-
cia, która jest przechowywana przez 30 lat, li-
cząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
nastąpił zgon;

− zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza 
dokumentacją medyczną pacjenta, które są 
przechowywane przez 10 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym wykonano 
zdjęcie;

− skierowań na badania lub zleceń lekarza, które 
są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym udzielono 



P. Tyszko, k. Życińska, S. Zarzycki � Podstawowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej 355

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

1,
 1

3,
 2

świadczenia będącego przedmiotem skierowa-
nia lub zlecenia;

− dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do 
ukończenia 2. roku życia, która jest przechowy-
wana przez 22 lata.
Po upływie wyszczególnionych okresów doku-

mentacja powinna być zniszczona w sposób unie-
możliwiający identyfikację pacjenta.

Wydane na podstawie art. 30 ustawy z 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw 
Pacjenta [2] rozporządzenie Ministra Zdrowia regu-
luje szczegółowo kwestie rodzajów i zakresu doku-
mentacji medycznej i zakresu jej przetwarzania [6]. 
Poszczególne rozdziały rozporządzenia dotyczą:
− dokumentacji w zakładzie opieki zdrowotnej;

− dokumentacji prowadzonej przez lekarza udzie-
lającego świadczeń w ramach praktyk indywi-
dualnych i grupowych;

− dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki 
i położne w ramach praktyk indywidualnych 
i grupowych;

− dokumentacji prowadzonej przez lekarza POZ, 
pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych uczniom;

− przechowywania dokumentacji;
− udostępniania dokumentacji;
− szczegółowych wymagań w zakresie dokumen-

tacji elektronicznej.
rozporządzenie to obowiązuje od początku ro-

ku 2011.
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