
ZARZĄDZENIE NR 2/2018   

DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udostępniania dokumentacji 

medycznej, w tym zasad  naliczania i pobierania odpłatności 

 

Celem uregulowania zasad związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej, w tym zasad 

naliczania i pobierania  odpłatności zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie obowiązujących aktów prawnych: 

 − Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 160 z 

późn. zm.); 

 − Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz.1318 z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 

922 z późn. zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015r. poz. 2069 z późn. zm.).  

 

§ 2 

1. Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach  ma jednak obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym 

organom oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. 

2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa „Procedura w sprawie udostępniania 

dokumentacji medycznej” stanowiąca załącznik nr 1.  

 

§ 3 

1. Dokumentację medyczną udostępnia się następującym podmiotom:  

a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;  

b) organom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów odrębnych;  

2. Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego.  

3. Wystąpienie o przekazanie kopii dokumentacji medycznej powinno zawierać:  

a) oznaczenie zakładu, adres jego siedziby, numer NIP,  

b) zakres informacji umożliwiający wyszukanie żądanych danych o pacjencie:  

1) leczenie szpitalne – kiedy, na jakim oddziale,  

2) leczenie ambulatoryjne – jaka poradnia,  

3) imię i nazwisko pacjenta, PESEL, adres zamieszkania.  



4. Dokumentację medyczną udostępnia się w następujący sposób:  

a) poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii,  

b) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, 

jeśli uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji zgodnie z podstawą prawną, 

c) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenie zdrowotne w obecności 

upoważnionego pracownika,  

d) na informatycznym nośniku danych. 

 

§ 4 

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Zespól Opieki 

Zdrowotnej w Ropczycach pobiera opłatę.  

2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

poprzednim kwartale. 

3. Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi: 

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 ww. przeciętnego 

wynagrodzenia, 

b) za jedną stronę kopii albo dokumentacji medycznej – 0,00007 ww. przeciętnego wynagrodzenia, 

c) za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych – 0,0004 ww. przeciętnego 

wynagrodzenia. 

d) udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest 

bezpłatne; 

e) opłata za przesłanie kserokopii, odpisu lub wypisu według stawki Poczty Polskiej. 

 

§ 5 

1. Zobowiązuję Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń do kwartalnej aktualizacji 

wysokości opłaty (skalkulowanej zgodnie z § 4 ust. 2 i 3) za wydanie dokumentacji medycznej i 

przedstawienie Dyrektorowi Zespołu nowego cennika do zatwierdzenia. 

2. Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej obowiązuje wszystkie jednostki 

organizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.  

3. Aktualny cennik opłat stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Stawki opłat netto dotyczą udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi w przypadku 

dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym. W każdym innym przypadku należy pobierać 

stawki opłat brutto.  

§ 6 

1. Miejsce wydawania dokumentacji:  

a) dokumentacja medyczna pacjentów będzie udostępniana w Rejestracji Przychodni w Ropczycach 

przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, Archiwum Przychodni i Szpitala i w Rejestracji Przychodni 

Rejonowej w Sędziszowie Młp. przy ul. 3 Maja 2, po okazaniu dowodu osobistego i dowodu 

uiszczenia stosownej opłaty,  

b) opłatę należy uiścić:  



• płatność gotówkowa - w Kasie Przychodni w Ropczycach przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

na parterze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00, w Rejestracji Przychodni w 

Sędziszowie Młp. przy ul Wyspiańskiego 14, poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 18.00 

oraz w każdej z filii przychodni; 

• płatność bezgotówkowa - przelew bankowy -należy dokonać na wskazane konto bankowe o 

numerze: 76 8642 1139 2013 3907 0449 0001  w tytule przelewu dopisek „opłata za 

dokumentację medyczną, imię nazwisko pacjenta” (dokumentacja zostanie przesłana po 

potwierdzeniu przez Dział Finansowo-Księgowy uiszczenia stosownej opłaty).  

2. W każdym przypadku należy wcześniej telefonicznie lub osobiście uzgadniać możliwość, sposób 

i termin udostępnienia dokumentacji z osobą upoważnioną przez Kierownika w miejscu jej 

udostępnienia, z wyłączeniem przypadków, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić 

pacjenta na szkodę.  

3. Wysłanie dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego, listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pobraniem (za każdą stronę kopii oraz koszt przesyłki w kwocie 

odpowiadającej cenie przesyłki ustalonej przez operatora pocztowego).  

 

§ 7 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych 

w dokumentacji medycznej.  

§ 8 

Tracą moc: 

1)  Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 23.05.2011 r.  

2) Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 12.05.2014 r.  

 

§ 9 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Załączniki nr 1  - Procedura w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej 

Załącznik nr 2 – Aktualny cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 


