
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego
z dn. 14.08.2018 r.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 78

1. Zakłady  lecznicze  Szpitala  św.  Józefa  Sp.  z  o.o.  są  obowiązane  prowadzić  dokumentację

medyczną osób korzystających z jego świadczeń zdrowotnych, zgodną z zasadami określonymi

w odrębnych przepisach.

2. Zakłady lecznicze Szpitala  św.  Józefa  Sp.  z  o.o.  zapewniają  ochronę danych zawartych w

dokumentacji medycznej.

3. Zakłady lecznicze Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. udostępniają dokumentację medyczną:

a) pacjentowi,  jego  przedstawicielowi  ustawowemu  bądź  osobie  upoważnionej  przez

pacjenta,

b) po śmierci  pacjenta,  prawo wglądu w dokumentację  medyczną ma osoba upoważniona

przez pacjenta za życia,

c) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

d) organom władzy publicznej,  Narodowemu Funduszowi  Zdrowia,  organom samorządów

zawodów  medycznych  oraz  konsultantom  krajowym  oraz  wojewódzkim  w  zakresie

niezbędnym do wykonywania  przez te podmioty ich zadań,  w szczególności  kontroli  i

nadzoru,

e) instytucjom  oraz  organom  wykonującym  czynności  kontrolne  na  zlecenie  ministra

właściwego do spraw zdrowia, 

f) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom w tym dyscyplinarnym, prokuratorom,

lekarzom  sądowym  oraz  rzecznikom  odpowiedzialności  zawodowej,  w  związku  z

prowadzonym postępowaniem,

g) uprawnionym  na  mocy  odrębnych  przepisów,  organom  i  instytucjom,  jeżeli  badanie

zostało przeprowadzone na ich wniosek,

h) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z

prowadzonym przez nie postępowaniem,

i) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia

rejestrów,

j) Zakładom ubezpieczeń za zgodą pacjenta,

k) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym

komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub

Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

l) lekarzowi,  pielęgniarce  lub  położnej,  w  związku  z  prowadzeniem  procedury  oceniającej

podmiot  udzielający  świadczeń  zdrowotnych  na  podstawie  przepisów  o  akredytacji  w

ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,

m) wojewódzkiej  komisji  do  spraw  orzekania  o  zdarzeniach  medycznych,  w  zakresie

prowadzonego postępowania,



n) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw

orzekania o zdarzeniach medycznych,

o) innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów,

p) dokumentacja  medyczna  może  być  udostępniona  także  szkole  wyższej  lub  instytutowi

badawczemu  do  wykorzystania  w  celach  naukowych,  bez  ujawniania  nazwiska  i  innych

danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

31. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania

świadczeń  zdrowotnych,  z  wyłączeniem  medycznych  czynności  ratunkowych,  albo  w

siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub

innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

b) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów kopii lub wydruku,

c) przez  wydanie  oryginału  za  potwierdzeniem  odbioru  i  z  zastrzeżeniem  zwrotu  po

wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także

w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia

lub zdrowia pacjenta; 

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e) na informatycznym nośniku danych.

4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub

kopii można pobierać opłatę z uwzględnieniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Opłaty nie

pobiera się od podmiotów określonych przez odrębne powszechnie obowiązujące przepisy. 

5. Dokumentacja  medyczna w postaci  papierowej  może być udostępniona przez sporządzenie

kopii (skanu) i przekazana w sposób określony w ustępie 31 punktach d i e na żądanie pacjenta

lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

§ 79

1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od jednej strony wyciągu lub odpisu

wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego

dnia  następnego  miesiąca  po  ogłoszeniu  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego w

Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od jednej strony kopii lub wydruku

wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość  opłaty  za  sporządzenie  wyciągu,  odpisu  lub  kopii  medycznej  na  elektronicznym

nośniku danych wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

4. Na wniosek uprawnionego do otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

dokumentacja  ta  może  być  dostarczona  wnioskodawcy  na  warunkach  uzgodnionych  przez

strony. 

5. Za udostępnianie  dokumentacji  medycznej  do wglądu w siedzibie  podmiotu leczniczego nie

pobiera  się  opłat.  Dokumentacja  jest  udostępniona  w  obecności  pracownika  podmiotu

leczniczego.



6. Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

Organizacyjnego.  Zmiana  opłat  wynika  z  ogólnie  obowiązujących  przepisów i  nie  wymaga

zmian do Regulaminu w formie uchwały. Wymaga natomiast podania podstawy prawnej zmiany

i daty obowiązywania nowego cennika.

§ 791

1. Szpital  przechowuje  dokumentację  medyczną  przez  okres  20  lat,  licząc  od  końca  roku

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji  medycznej  w  przypadku  zgonu  pacjenta  na  skutek  uszkodzenia  ciała  lub

zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym nastąpił zgon,

b) zdjęć  rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną  pacjenta,  które  są

przechowywane  przez  okres  10  lat,  licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym

wykonano zdjęcie,

c) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od

końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono  świadczenia  będącego  przedmiotem

skierowania lub zlecenia;

d) dokumentacji dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami umożliwiającą prześledzenie losów

przetoczenia i związanych z tym badań przechowuje się przez 30 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy

dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.


