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Pytanie Członka Związku MPPOZ 

 

Zwracam się do Państwa z trochę nietypowym problem, który spotkał mnie w związku z wystawieniem 
faktury na czynności związane z  przygotowaniem dokumentacji pacjenta dla firmy ubezpieczeniowej. 

Otóż, podano w wątpliwość wielkość kwoty na jaką ta faktura opiewała, uważając ją za zawyżoną i 
niezgodną ze stosowanymi rozwiązaniami prawnymi. 

Wystawiając tę fakturę  brałem pod uwagę – nie prostą czynność kopiowania danych zawartych w 
historii choroby pacjenta - ale też pewien wachlarz konieczności związanych z udostępnieniem danych 
mojego pacjenta – choćby: ponowna analiza całego procesu chorobowego (przecież jest coś na rzeczy, 
pewnie pacjent zgłasza gdzieś, jakieś zastrzeżenia), weryfikację danych tej firmy ubezpieczeniowej, a 
nadto czas  poświęcony przez szereg osób,  mogący  być wykorzystanym do wypełniania wszelkich 
działań z pacjentami ubiegającymi się o należyte ich przyjęcie i leczenie.  

 

Odpowiedz biura MPPOZ 

 

Kwestię opłat pobieranych za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów regulują przepisy 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 28. 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji 
medycznej, jednak w artykule tym wskazano jakie maksymalne kwoty za udostępnienie dokumentacji 
medycznej w zależności od formy, w jakiej ją udostępniamy możemy pobierać i nie ograniczono tu 
podmiotów którym ją udostępniamy (czyli dotyczy to wszystkich, od których możemy pobierać opłatę). 

Jeżeli kopia dokumentacji medycznej jest przesyłana do podmiotu wnioskującego za pośrednictwem 
poczty lub podobnej firmy (np. InPost, kurier), wtedy możemy doliczyć poniesiony przez nas koszt 
wysyłki. Wtedy na fakturze mamy dwie pozycje: 

1. za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie .......... 

2. koszty wysyłki 

Poniżej przedstawiam zapis art. 28 w/w ustawy. 

"Art. 28. 



1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.5)) i 
art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.6)). 
2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji 
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 
3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustala 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 
4. Maksymalna wysokość opłaty za: 
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 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; 
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 
0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1." 
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