
Odpłatność za  udostępnianie dokumentacji medycznej  

       

Na podstawie Art. 15  ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych RODO  od  
4maja 2019r  udostępnianie dokumentacji medycznej po raz pierwszy  
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest  bezpłatne. 

W przypadku udostępnienia tej samej dokumentacji po raz drugi  odpłatność za 
dokumentacje medyczną zgodnie z ustawą z dnia 6.11.2008 roku o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (D z u 2017 poz. 1318 ) 

Cennik   

Nazwa usługi Cena [PLN] 

 
Wykonanie strony kopii albo wydruku  dokumentacji medycznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami maks. 0,00007 przeciętnego 
wynagrodzenia 
 
Wykonanie strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia 
 

Kwota zmienna  
      0,34 
 
 
 
       9,73 
 

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych max 

maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia 
        1,95 

Wysłanie kserokopii dokumentacji medycznej  na życzenie pacjenta 
kwota uzależniona od poniesionych kosztów wysyłki 

           - 

      

Wysokość opłaty ustalona zgodnie z Ustawą z dnia 6.11.2008 roku o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.( D z u 2017 poz. 1318 z późniejszymi 
zmianami) 

Ceny ulegają zmianie od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na podstawie art. 20 pkt.2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. z 2016r 
poz. 887 z poźn. zm) oraz na podstawie  Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta Dz. U. 2017, poz.1318 z późn. zm). 

Uwaga: Podane ceny zawierają należny podatek VAT. 

Podstawa prawna : 

Art. 15  ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych RODO  oraz Ustawą o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r (Dz. U z 2017r poz.1318 z późn. zmian.) 

 
    



  

 

 
Odpłatne udostępnianie dokumentacji oraz wystawianie zaświadczeń  
Kwotę  ustala Zarząd Szpitala  
 

Cennik  
 

Nazwa usługi Cena [PLN] 

 Przygotowanie informacji na podstawie istniejącej dokumentacji (bez 
dodatkowych badań) na  życzenie pacjenta.  
 

     35.00 

 Zaświadczenia związane z ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń 
społecznych , nie objętych katalogiem świadczeń finansowanych przez NFZ 
wydane dla podmiotu zlecającego np. ZUS, KRUS, PZU lub inny  
lub zaświadczenie lekarskie na potrzeby postępowania rentowego oraz o 
przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób 
zawodowych w postępowaniach odszkodowawczych   
 

     35.00 

 
Wykonanie, na życzenie kserokopii dowolnego dokumentu należącego do 
pacjenta   – jedna strona 

        1,23 

 
Wydruk zdjęcia na kliszy – jedna klisza 

 
     30,00 

 
Opis zdjęcia (dodatkowa kopia w razie zagubienia, zniszczenia oryginału) 

 
     20,00 

Przygotowanie i wydanie płyty CD (zawierająca zdjęcia RTG, lub KT) na 
wniosek pacjenta  

        7,00 

       

 

 


