
Załącznik nr 4 Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej 

 

1. Wszystkie kserokopie, odpisy, wyciągi wydawane są na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 6 

listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 

849) za pobraniem opłaty w wysokości określonej w art. 28 ust. 4 niniejszej ustawy. 

a. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej zostanie wydana pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu bez pobierania opłat. 

b. Przy kolejnym zgłoszeniu zostanie bezpłatnie udostępniona ta część dokumentacji, 

której pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wcześniej nie otrzymał. 

c. Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów REKONSTRUKCJA 

ZDROWIA  pobierze opłatę, której maksymalnie stawki określa ustawa. 

2. Wysokość opłaty nie może przekraczać: 

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu 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. 

b. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 

c.  za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 

0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

3. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022r., 

przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł. W związku z 

powyższym, do chwili ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

sprawie przeciętnego wynagrodzenia za drugi kwartał 2022 r., ustala się następujące 

wysokości opłat: 

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 12,31 zł, 

b. za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej: 0,43 zł, 

c. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 

2,46 zł. 

 

Podane kwoty są kwotami brutto* 

 

*Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-18a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685), jeżeli udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi 

jest związane z usługami w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywane są w ramach działalności 

leczniczej przez podmioty lecznicze, usługa udostępniania nie podlega opodatkowaniu. 




