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Nieodpłatne udostępnianie dokumentacji 
medycznej po wejściu w życie 
projektowanych zmian Ustawy                            
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. 
 
Tytułem wprowadzenia warto przypomnieć, iż zgodnie                 
z art. 28 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta

1
 [dalej UoPPiRP] „(…) za udostępnienie 

dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 
ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…).” co 
oznacza tyle, iż podmiot realizujący swoje obowiązki                  
w związku z uprawnieniami pacjentów, do dostępu do 
dokumentacji medycznej, może pobierać, nie musi, ale 
może pobierać opłatę: 
 
a) za udostępnienie dokumentacji medycznej przez 

sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,  
b) za udostępnienie na informatycznym nośniku 

danych,  
c) za udostępnienie przez sporządzenie kopii w formie 

odwzorowania cyfrowego [skanu] i przekazanie za 
pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, albo na informatycznym nośniku 
danych. 

 

Na informatycznym nośniku danych oraz 
za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej tylko jeśli regulamin 
podmiotu tak stanowi. 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 3 UoPPiRP cyt.: „(…) dokumentacja 
medyczna prowadzona w postaci papierowej może być 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r.,  Nr 52, poz. 417 z 
późn. zm.) 

udostępniona przez sporządzenie kopii w formie 
odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w 
sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta 
lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, 
jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych (…)”, co oznacza, 
iż regulamin organizacyjny podmiotu, dla udostępnienia 
dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci 
papierowej, za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, oraz na informatycznym nośniku danych 
musi wyraźnie dopuszczać taką sposobność.  
 

Wysokość odpłatności, sposób określenia 
oraz podania do informacji w podmiocie. 
                             
Zgodnie z art. 27 ust. 3 UoPPiRP „(…) opłatę za 
udostępnienie dokumentacji medycznej  (…) ustala 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (….)” co 
oznacza tyle, iż to na podmiocie udostępniający 
spoczywa obowiązek ustalenia wysokości opłaty, za 
udostępnienie dokumentacji medycznej.  
 
Zgodnie z art. 27 ust. 4 UoPPiRP  „(…) maksymalna 
wysokość opłaty za:  
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji 

medycznej –nie może przekraczać 0,002, 
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji 

medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na 

informatycznym nośniku danych – nie może 
przekraczać 0,0004 

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, 
ogłaszanego 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, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
ogłoszenie (…)” co oznacza, tyle iż podmiot 
udostępniający dokumentację medyczną, realizujący 
swoje obowiązki w związku z uprawnieniami pacjentów, 
związany jest przy dokonywaniu wyliczenia wysokości 
opłaty należnej, granicami finansowymi wynikającymi z 
maksymalnych stawek, których wartości obliczane są w 
odniesieniu do wartości przeciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Obowiązek informowania o wysokości 
aktualnych maksymalnych stawek opłat 
za udostępnienie dokumentacji 
medycznej. 
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Podmiot wykonujący działalność lecznicza, który 
podejmie decyzję o pobieraniu opłaty za udostępnianie 
dokumentacji medycznej związany jest także 
obowiązkami wynikającymi z art. 24 ust. 1 pkt 9)  Ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

2
 „(…) 

w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą określa się w szczególności: (…) 
wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji 
medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 
4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta(…)” oraz z art. 24 ust 2 Ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
„(…)aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 
(…) 9 (…), podaje się do wiadomości pacjentów przez ich 
wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania 
świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu 
obowiązanego do jego prowadzenia (...)”. co oznacza 
tyle, iż podmiot który udostępniał będzie dokumentacje 
medyczną pobierając z tego tytułu opłaty, po dokonaniu 
wyliczenia maksymalnych kwot stawek za udostępnienie 
podaje je w aktualnej w danym czasie wysokości przez 
ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu 
udzielania świadczeń, na stronie internetowej i w 
Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku podmiotu 
obowiązanego do jego prowadzenia. 
 
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 
r., wydanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) 
przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2018 r. 
wyniosło 4.580,20 zł. [M.P.2019.155]

3
. 

 

Opłaty nie pobiera się za pierwszy 
wniosek w danym zakresie.  
                             
Zwolnień z obowiązku ponoszenia odpłatności za 
udostępnienie dokumentacji jest kilka, jednak na 
potrzebę niniejszej publikacji skupiamy się na 
planowanej nowelizacji. Zgodnie z dyspozycją przepisu 
art. 28 ust. 2a UoPPiRP, którego nowe brzemiennie 
określone zostało w art. 96 pkt 3) projektu Ustawy z dnia 
21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm) 
3
 https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-

obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-
sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-
2018-roku,271,23.html 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) [dalej Ustawa zapewniająca] cyt.: „(…) opłaty 
(…), nie pobiera się w przypadku udostępnienia 
dokumentacji medycznej: (…) 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; (…)”, co oznacza, iż opłaty nie 
pobiera się, nie można jej pobierać, za udostępnienie 
dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego 
przedstawicielowi ustawowemu, udostępniając po raz 
pierwszy w żądanym przez nich zakresie i w sposobie w 
postaci wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, w formie 
sporządzenia kopii w postaci odwzorowania cyfrowego 
[skanu] i przekazanej za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, albo na informatycznym 
nośniku danych. 
 

Co oznacza termin „zakres udostępnionej 
dokumentacji medycznej”. 
                              
Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3) UoPPiRP cyt.: „(…) podmiot 
udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz 
zawierający następujące informacje dotyczące 
udostępnianej dokumentacji medycznej (…) zakres 
udostępnionej dokumentacji medycznej (…)”, co 
oznacza, iż ustawodawca posługuje się już na gruncie 
cytowanej UoPPiRP pojęciem „zakresu” przez co należy 
to pojęcie rozumieć i używać w sposób spójny na gruncie 
całego aktu.  
 
Zakresem wniosku o udostępnienie dokumentacji, jak i 
zakresem który odnotowany zostanie w wykazie 
udostępnionej dokumentacji, będą rodzajowo wskazane 
dokumenty zgromadzone w ramach  dokumentacji 
medycznej, ale będą też dokumenty określone 
przedziałem czasu, czy nazwą poradni, oddziału etc. 
 

Zmiana sposobu udostępnienia 
dokumentacji medycznej. 
 
Zwrócić należy uwagę, iż określony „sposób 
udostępnienia dokumentacji medycznej” nie mieści się w 
zakresie znaczeniowym pojęcia „zakres udostępnionej 
dokumentacji medycznej” przez co udostępnienie 
dokumentacji medycznej choćby, w jednym ze 
sposobów, wskazanych w przepisie, pozbawiać będzie 
wnioskodawcę prawa do ponownego pozyskania 
nieodpłatnie w opisywanym trybie, dokumentacji 
medycznej, w analogicznym zakresie a jedynie w inny niż 
uprzednio sposób, w jaki została mu ona udostępniona.  
 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2018-roku,271,23.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2018-roku,271,23.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2018-roku,271,23.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2018-roku,271,23.html
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Zmiana zakresu udostępnienia 
dokumentacji medycznej. 
 
Rzeczą naturalną jest, iż zakresy wnioskowanej do 
udostępnienia dokumentacji medycznej określane we 
wnioskach przez wnioskodawców, mogą ulegać zmienia. 
Jednak weryfikacja polegająca na zawężeniu zakresu, w 
kolejnym wniosku wnioskodawcy, względem 
zrealizowanego już wniosku, nie będzie oznaczać, iż 
wniosek traktować należy jako złożony po raz pierwszy w 
żądanym zakresie, de facto bowiem taki żądany zakres 
dokumentacji medycznej został już bowiem 
udostępniony wnioskodawcy.  
 

Nieodpłatnie dla pacjenta i jego 
przedstawiciela ustawowego. 
 
Zgodnie z projektowanym zapisem art. 28 ust. 2a) 
UoPPiRP cyt.: „(…) opłaty (…) nie pobiera się w 
przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: (…) 
pacjentowi albo jego przedstawicielowi 
ustawowemu(…)”, co oznacza, iż ustawodawca dokonał 
zmiany kręgu uprawnionych, wykluczając z niego osoby 
upoważnione przez pacjenta i przedstawiciela 
ustawowego.  
 

Udostępnienie po raz pierwszy w 
żądanym zakresie. 

 
Zgodnie z projektowanym zapisem art. 28 ust. 2a) 
UoPPiRP cyt.: „(…) opłaty (…) nie pobiera się w 
przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: (…) 
po raz pierwszy w żądanym zakresie (…)”, co oznacza, iż 
koniecznością stanie się dokonywanie weryfikacji, tego, 
czy uprawniony po raz pierwszy, czy po raz już kolejny 
występuje z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji 
medycznej. Za zasadne i celowe uznać należy:  
 
a) skrupulatne odnotowywania zakresów 

udostępnionej dokumentacji medycznej w 
prowadzonym przez podmiot wykazie, tak aby 
jednoznacznie możliwe było do określenia, czy dany 
wniosek jest pierwszym, czy też już kolejnym 
wnioskiem uprawnionego w danym zakresie, który 
uprzednio został już zrealizowany zgodnie z jego 
kierunkiem,  

b) wprowadzenie ewidencjonowania przyjmowanych i 
obsługiwanych wniosków. Pozwoli to na 
uporządkowanie procesu weryfikacji, co naturalnie 
nie oznacza, iż podmiot realizował będzie tylko te 
wniosku które zostały zewidencjonowane tj. spisane 
wnioski w wersji papierowej, wręcz przeciwnie, 
wnioski bez względu na swoja formę (papierowa, 

ustna, elektroniczną) powinny być 
ewidencjonowane i rozpatrywane. 

 
Z uwagi na szereg kwestii szczegółowych oraz 

wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania w 

praktyce nowej regulacji, w najbliższym czasie 

przedstawimy Państwu stosowne wyjaśnienia 

merytoryczne. 

Data:  01.05.2019 r. 
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