
Odpłatność za dokumentację medyczną 

Podstawa wyliczenia - 
wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia w 
poprzednim kwartale 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w 
okresie - 1 lipca - 30 września 2019 

1 strona wyciągu 
albo odpisu  

1 strona kopii albo 
wydruku 

Dokumentacja 
medyczna na 
informatycznym 
nośniku danych 

maks. 0,002 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

maks. 0,00007 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

maks. 0,0004 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

 
II  kwartał 2019 r. 
  4839,24 zł 
 

9,68 zł 0,34 zł 
 

1,94 zł  

  

Podstawa wyliczenia - 
wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia w 
poprzednim kwartale 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w 
okresie 
- 1 kwietnia - 30 czerwca 2019 

1 strona wyciągu 
albo odpisu  

1 strona kopii albo 
wydruku 

Dokumentacja 
medyczna na 
informatycznym 
nośniku danych 

maks. 0,002 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

maks. 0,00007 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

maks. 0,0004 
przeciętnego 
wynagrodzenia 

 
I kwartał 2019 r. 
  4950,94 zł  
 

9,90 zł 0,35 zł 1,98 zł 

  
Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 
świadczeń zdrowotnych (…); 
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 (..); 
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;                                       
5) na informatycznym nośniku danych. 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub 
wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania 
cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w 
wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 



Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w 
wyżej wyszczególniony sposób. 
 
Podstawa prawna: art. 28 Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta Dz.U.2019.1127 ze zm.  

  

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu 
zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Natomiast podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację 
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie 
upoważnionej przez pacjenta. Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać 
osobiście lub może to zrobić osoba przez niego upoważniona. 
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, 
ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku 
takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej 
pacjenta lub dołącza do niej. 
Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez 
niego osobie, w jednej ze wskazanych form:  
- 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;  
- przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;  
- 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;  
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;  
- na informatycznym nośniku danych. 
Natomiast zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z 
zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. 
Dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci papierowej, może być 
udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) 
na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów. 
Podstawa prawna  
§ 8 oraz § 9 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
z  2015.r poz. 2069) art. 23 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 


