
lp.
Cena netto w 

zł

Stawka VAT 

w %

Cena brutto w 

zł

1 20,00 23 24,60

1a

2

3

4

5 16,26 23,00 20,00

6 0,57 23 0,70

* ceny wg aktualnego cennika firmy świadczącej usługi pocztowe

** wartość nie może przekraczać 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. Wysokość opłaty, uwzględnia podatek od towarów i usług.

Zarz. Dyr. SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie nr 297 z dnia 14 listopada 2019 roku 

13. WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

/ USŁUGI KSERO

Rodzaj usługi 

Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na  życzenie 

świadczeniodawcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, 

rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, 

uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym 

wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, 

orzecznitwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego + 

koszty wysyłki *

jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej + koszty 

wysyłki *

Zgodnie z art.28 pkt.4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta tekst jednolity 

(Dz.U.2019.1127)

Nominalna wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

jest określona Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Zakładu

-

0,0004**
udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 

+ koszty wysyłki *

Wydanie dokumentacji medycznej w postaci kliszy MR

 + koszty wysyłki *

jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 

+ koszty wysytłki *

0,002**

0,00007**

ksero format A4 1 szt.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej 

wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz za udostępnienie dokumentacji na 

informatycznym nośniku danych nie pobiera się w przypadku 

udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego 

przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie oraz 

w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych + koszty wysyłki *


