
Różne informacje dla pacjenta i opiekunów 
 
 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Podmioty, którym udostępnia się dokumentację medyczną 

1. Hospicjum udostępnia dokumentację medyczną oraz dane pacjentów: 

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

b) podmiotom wykonującym działalność leczniczą jednostkom organizacyjnym 
tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami 
wykonującymi działalność leczniczą, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz pacjentów 
Hospicjum, 

c) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu 
lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru. 

d) ministrowi właściwemu ds. zdrowia, sądom i prokuratorom oraz rzecznikowi 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy i pielęgniarek – w związku z 
prowadzonymi przez te podmioty postępowaniami, 

e) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw 
orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonymi przez te 
podmioty postępowaniami, 

f) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, 

2. Realizacja postanowień, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać przepisów o 
ochronie danych osobowych. 

 Procedura udostepnienia 

Na wniosek uprawnionych podmiotów Hospicjum wydaje wyciągi, odpisy lub kopie 
dokumentacji medycznej, dotyczącej osób korzystających ze świadczeń Hospicjum. 

Warunki udostępnienia 

Wydawanie odpisów i kopii dokumentów, będących w dyspozycji Hospicjum odbywa się z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także zasad 
przestrzegania tajemnicy lekarskiej lub innych tajemnic zawodowych. 

Opłaty za udostępnienie 

Maksymalna wysokość opłaty za: 

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002 przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim kwartale 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.); 

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 przeciętnego 
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej; 

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym 
nośniku danych (w przypadku prowadzenia przez Hospicjum dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej) wynosi 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o 
którym mowa wyżej. 

 
 

Opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta  
Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji 
uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)  
oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się 
postępowaniem karnym wynosi 130 zł za jedną dobę. W przypadku przechowywania 
krótszego niż cała doba opłatę nalicza się proporcjonalnie. Do kosztów przechowywania 
zwłok dołączone zostaną koszty przewozu zwłok. 
 


