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Część III 

 
Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Nie dotyczy przypadków udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy  
w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust.1 pkt 2 (poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku) i pkt 5 
(na informatycznym nośniku danych) oraz ust. 3 (poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego – skan) Ustawy  
z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) lub w trybie art. 15 ust. 3 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 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). 
 
**W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej drogą pocztową wnioskodawca dodatkowo ponosi koszty przesyłki w wysokości 
opłaty pocztowej. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej do uzyski-
wania dokumentacji medycznej, następuje po uregulowaniu opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wraz z kosztem przesyłki. 
 
***Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi (w tym osobie upoważnionej przez pacjenta) albo jego przedstawicielowi ustawo-
wemu, a także innemu podmiotowi udzielającemu temu pacjentowi świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna  
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.  
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Lp. Rodzaj kserokopii 
cena netto  

obowiązująca od 

01.12.2022 

 

 

VAT 

cena brutto 

obowiązująca  

od 01.12.2022 

1 
jedna strona kopii lub wydruku  

dokumentacji medycznej* 
0,45 PLN ZW 0,45PLN 

1a 
jedna strona kopii lub wydruku  

dokumentacji medycznej 
0,37 PLN 23% 0,45 PLN 

2 
jedna strona wyciągu albo odpisu 

dokumentacji medycznej* 
12,96 PLN ZW 12,96 PLN 

2a 
jedna strona wyciągu albo odpisu 

dokumentacji medycznej 
10,54 PLN 23% 12,96 PLN 

3 

udostępnienie dokumentacji  

medycznej na informatycznym  

nośniku danych* 

2,59 PLN ZW 2,59 PLN 

3a 

udostępnienie dokumentacji  

medycznej na informatycznym  

nośniku danych 

2,11 PLN 23% 2,59 PLN 
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