
l.p. Nazwa badania

 Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka podatku 

VAT (zw/%)

 Cena 

jednostkowa 

brutto 

1 Kopia albo wydruk dokumentacji medycznej (jedna strona) 0,38                  23 0,47             

2 Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (jedna strona) 10,95               23 13,47           

3
Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym 

nośniku danych (jeden nośnik)
2,19                  23 2,69             

Podstawa prawna:

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH  - część X

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU

b)      W związku z postepowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych, o której 

mowa w art. 67e ust. 1[1].

[1] „Art. 67e. 1. Tworzy się wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane dalej 

„wojewódzkimi komisjami”. Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego”. Ustawa z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm);

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ*

*Art. 28, ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 

ze zm).

** "(…) kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej,  w formie kserokopii albo 

odwzorowania cyfrowego (skanu)." -  Art. 3 ust. 1 pkt 10  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm).                                              

Formy udostępniania - Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez 

sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej i na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych organów lub podmiotów.

a) 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[1] – czyli: przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, na informatycznym nośniku 

danych, skan – drogą elektroniczną i osobiście

[1] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm);


