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Odpłatność za zaświadczenia lekarskie  
i dokumentację medyczną 

Nie podlegają refundacji ze środków publicznych (art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.) m.in.:  

1) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane; 

2) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych; 

3) zaświadczenia i orzeczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego, jeżeli nie są 

związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, 

uczestnictwem w zajęciach sportowych lub zorganizowanym wypoczynkiem, wydawane do 

celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku 

pielęgnacyjnego; 

4) świadczenia opieki zdrowotnej określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia. 

 Podstawa wyliczenia - wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia w 

poprzednim kwartale 

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 
- w okresie styczeń – marzec 2017 r.  

1 strona wyciągu lub 
odpisu  

1 strona kopii 
wyciąg, odpis lub kopia na 

elektronicznym nośniku 
danych  

maks. 0,002 
przeciętnego 

wynagrodzenia 

maks. 0,0002 
przeciętnego 

wynagrodzenia 

maks. 0,002 
przeciętnego 

wynagrodzenia 

IV kwartał 2016 
4218,92 zł  8,44 zł 0,84 zł 8,44 zł 
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Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze 

świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii 

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej 

dokumentacji. 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może 

pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta.  


