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ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uprawnieni do dokumentacji medycznej są: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, 
osoba upoważniona w dokumentacji oraz podmioty i organy wymienione 
w w/w ustawie.

Dokumentacja jest udostępniana:
• do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu 

udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym 
uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

• przez sporządzenie jej 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

• na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Dokumentacja medyczna bieżąca udostępniana pacjentowi lub osobie przez niego 
upoważnionej na podstawie ustnego lub pisemnego wniosku. Druk wniosku jest do pobrania w 
rejestracji głównej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii 
pobierana jest opłata w wysokości:

• jedna strona wyciągu albo odpisu – 13,47 złotych,
• jedna strona kopii lub wydruku – 0,47 złotego,
• informatyczny nośnik danych (CD) – 2,69 złotych.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i 
Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.
Zgodnie z Art. 28. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz.U.2019.1127)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w 
sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3,
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.
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