
 

 

Instrukcja składania wniosku o udostępnienie 
dokumentacji medycznej 

w ramach projektu: 

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej 
dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Wniosek elektroniczny jest dostępny na rządowej platformie ePUAP.  Do jego 

wypełnienia, cyfrowego podpisania i wysłania, niezbędne jest konto ePUAP oraz Profil 

Zaufany lub Certyfikat Kwalifikowany.  

Dodatkowa pomoc dotycząca tworzenia konta, załatwiania spraw oraz ogólne 

informacje o platformie ePUAP, można znaleźć pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc/ 
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Krok 1: Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/ 

Kliknij w przycisk „Zaloguj się”. Nastąpi przekierowanie do serwisu https://login.gov.pl  

 

Krok 2: Wybór metody logowania 

Wybierz jedną z dostępnych metod.  

 

Jeśli twojego banku nie ma pod nagłówkiem „mojeID”, wybierz „Profil Zaufany”. W 

kolejnym kroku dostępne są dodatkowe metody logowania. 

https://epuap.gov.pl/
https://login.gov.pl/


 

 

 

W razie gdyby żadna opcja nie była odpowiednia, należy utworzyć Profil Zaufany. W tym 

celu kliknij „ZAŁÓŻ PROFIL” i podstępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi 

na stronie. 

Krok 3: Przejdź do karty sprawy 

Najszybszą drogą, jest użycie bezpośredniego odnośnika: 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/zdrowie/uzyskanie-

dostepu-do-dokumentacji-medycznej/udostepnienie-dokumentacji-medycznej 

Kartę sprawy można również wyszukać wpisując „udostępnienie dokumentacji” w polu: 

 

lub znaleźć w Katalogu Spraw, w grupie „Zdrowie” > „Uzyskanie dostępu do 

dokumentacji medycznej”. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/zdrowie/uzyskanie-dostepu-do-dokumentacji-medycznej/udostepnienie-dokumentacji-medycznej
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/zdrowie/uzyskanie-dostepu-do-dokumentacji-medycznej/udostepnienie-dokumentacji-medycznej


 

 

Może być konieczne wskazanie instytucji, do której zostanie skierowany wniosek. W tym 

celu kliknij odnośnik „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”.  

 

Następnie w polu „Globalny filtr” wpisz „Nidzica” lub całą nazwę „ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W NIDZICY” i potwierdź klikając „Wybierz”. 

 

Po wybraniu instytucji, można przejść do formularza, klikając przycisk „Załatw sprawę”. 

 

  



 

 

Krok 4: Wypełnianie wniosku 

Uzupełnij wszystkie pola formularza.  

Możesz pominąć tylko dane pacjenta w sekcji „2. Dokumentacja medyczna dotyczy 

pacjenta”, jeśli wnioskujesz o udostępnienie własnej dokumentacji. 

W przypadku wnioskowania o dane innego pacjenta, musisz koniecznie dołączyć skan 

podpisanego przez niego pisemnego upoważnienia. Zalecany format pliku to 

zdjęcie/skan JPG, PNG lub dokument PDF, DOC, DOCX, ODT. 

 

Po uzupełnieniu danych, kliknij „Dalej”. W oknie powinien być teraz widoczny 

kompletny wniosek w formie tekstowej.  



 

 

 

Ponownie sprawdź poprawność danych. W razie błędu, kliknij „Powrót do edycji” i 

wprowadź potrzebne zmiany. 

  



 

 

Krok 5: Podpis cyfrowy 

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij „Wyślij”, a następnie „Podpisz Podpisem Zaufanym”. 

 

Może nastąpić ponowne przekierowanie do serwisu https://pz.gov.pl gdzie należy 

zalogować się na swoje konto. 

 

W następnym oknie ponownie kliknij „Podpisz podpisem zaufanym”, wpisz kod 

otrzymany SMSem i wciśnij „POTWIERDŹ”. 

https://pz.gov.pl/


 

 

 

Krok 6: Wysłanie wniosku 

Jeśli podpis dokumentu odbył się prawidłowo, trafisz z powrotem do swojej skrzynki, do 

okna podglądu wypełnionego wniosku. Teraz pod odbiorcą powinien być widoczny 

„Podpis prawidłowy”. 

Aby przekazać wniosek do realizacji, kliknij „Wyślij”. 

 

Po prawidłowym wysłaniu wniosku, pojawi się komunikat. 

 

Informacja o odpowiedzi na wniosek, może zostać wysłana na adres e-mail zapisany w 

ustawieniach konta ePUAP. Aby mieć pewność, że tak się stanie, przejdź do zakładki 

„Zarządzanie kontem”. Tam sprawdź ustawienie „Adres e-mail do powiadomień” oraz 

poprawność swojego adresu e-mail. 



 

 

 

  

Krok 7: Odbiór dokumentacji 

Po otrzymaniu odpowiedzi, aby ją zobaczyć i pobrać ewentualne pliki z dokumentacją, 

musisz zalogować się do ePUAP. W tym celu wykonaj ponownie kroki 1 i 2. Następnie 

kliknij na przycisk „Moja skrzynka”. Powinna być na nim widoczna czerwona etykietka z 

liczbą nieprzeczytanych wiadomości. 

 

W skrzynce odbiorczej, znajdź na liście pogrubiony wpis dotyczący udostępnienia 

dokumentacji medycznej. Po jego kliknięciu, rozwinie się kolejna lista, gdzie należy 

wybrać pogrubioną odpowiedź od Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. 

Ikonka  oznacza wiadomość przychodzącą, a  wysłaną. 



 

 

 

Otworzy się podgląd wiadomości. Jeśli będzie ona zawierała pliki do pobrania, znajdą się 

pod treścią, w sekcji „Załączniki”. Kliknij na przycisk „Pobierz” przy każdym z nich, aby 

pobrać je na dysk swojego urządzenia. 

 


