
Udostępnianie dokumentacji medycznej Cena netto VAT Cena brutto *
1  Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,88 zł 2,04 zł 10,92 zł

2  Opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,31 zł 0,07 zł 0,38 zł

3  Na nośniku elektronicznym 1,77 zł 0,41 zł 2,18 zł

4  RTG, KT na nośniku elektronicznym 1,77 zł 0,41 zł 2,18 zł

Udostępnianie informacji o pacjentach Cena netto VAT Cena brutto **
5  Opłata za orzeczenie, zaświadczenie, opinię, informację lekarską 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł

6  Kserokopia dokumentacji z pobytu w oddziale szpitalnym [do 20 stron] 75,00 zł 17,25 zł 92,25 zł

7  Kserokopia dokumentacji z pobytu w oddziale szpitalnym [powyżej 20 stron] 230,00 zł 52,90 zł 282,90 zł

8  Wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł

9  Opłata administracyjna*** 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł

Dodatkowe informacje:

Cennik obowiązuje od 8 marca 2021

 *** Opłata doliczana do usług wskazanych w punktach 5 - 8 

W przypadku dokonywania płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer PESEL pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna. Brak wskazania numeru PESEL może spowodować wstrzymanie 
przygotowywania dokumentacji do momentu przekazania tej informacji przez wpłacającego do Działu Finansowo-Księgowego Szpitala.

   UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INFORMACJI O 
PACJENTACH

 *  Ustalono  zgodnie  z  Art.  28  Ustawy  z  dnia  6  listopada  2008 r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 849) 

 W przypadku udostępniania dokumentacji drogą pocztową do opłaty dolicza się koszt związany z jej wysyłką (opłata za przesyłkę poleconą), zgodnie z cennikiem operatora pocztowego z usług którego korzysta Szpital. 

 ** Ustalono zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz 
Zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 784) 
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