
               
 

CENNIK OPŁAT  
ZA UDOSTĘPNIENIE  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ   

W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE 
 

zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada  2008r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 849) oraz  

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  
w drugim kwartale 2020r. (M.P. z 12 sierpnia 2020r., poz. 711) 

NAZWA CENA (BRUTTO) CENA(NETTO)* 

Jedna strona kserokopii albo wydruku dokumentacji 
medycznej 

0,35 zł  0,28 zł 

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji 
medycznej 

10,04 zł  8,16 zł 

Udostępnienie dokumentacji  medycznej  na 
informatycznym nośniku danych  

2,00 zł  
za każdą sztukę informatycznego 

nośnika danych 

1,63 zł 
za każdą sztukę informatycznego 

nośnika danych 
*  jeżeli udostępnienie dokumentacji związane jest z usługami w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie  zdrowia, które 

wykonywane są w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze np: w sytuacji udostępnienia dokumentacji w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym. 

Uwaga 1  

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r, 

poz. 1138) od 1.01.2015r. pacjentowi posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego udostępnia się bezpłatnie kopię jego dokumentacji medycznej dotyczącej diagnostyki 

onkologicznej lub leczenia onkologicznego. 

Uwaga 2 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 19 kwietnia 2019r. poz. 730) od 4.05.2019r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w 

przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie. 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu 
Leczniczego  -  
MIĘDZYLESKI  SZPITAL  SPECJALISTYCZNY w 
WARSZAWIE (zmieniony Zarządzeniem Nr 48./2020 z dnia 
20.08.2020r.) 
 


