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Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej   

 
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

art. 26 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna 

udostępniana jest : 

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego 

świadczeń zdrowotnych,                  z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom 

możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie 

organów władzy publicznej albo sądów powszechnych  a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu 

dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 

5) na informatycznym nośniku danych ; 

3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób w którym mowa  w ust 1 pkt. 2 i 5  podmiot  leczniczy     pobiera 

opłaty zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 28 ust.4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Wysokość 

opłat wynosi odpowiednio: 

1) 0,002 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za jedna stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji 

medycznej; 

2) 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji 

medycznej; 

3) 0,004 przeciętnego wynagrodzenia zdefiniowanego poniżej za udostępnienie dokumentacji medycznej na 

informatycznym nośniku danych; 

Przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w poprzednim kwartale przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach  z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej okresie 01.12.2017 r - 28.02.2018 r.: 

-jedna strona wyciągu lub odpisu 8,51 zł, 

-jedna strona kopii lub wydruku 0,30 zł, 

-dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,62 zł. 
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