
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4

41-803 Zabrze

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2017 z dnia 30.01.2017r.

zaktualizowany Aneksem nr 7/2017 z dnia 1.12.2017r.

Cennik udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej w innym celu niż kontynuacja leczenia

Lp. Wyszczególnienie
Cena 

netto
VAT

Cena 

brutto

1 Kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej za 1 stronę* 0,24 zł      23% 0,29 zł      

2 Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej za 1 stronę* 6,92 zł      23% 8,51 zł      

3

Dokumentacja medyczna udostępniana na elektronicznym nośniku danych 

(dotyczy duplikatu zapisów badań obrazowych rejestowanych w tej formie - płyta 

CD)* 1,38 zł      23% 1,70 zł      

4 Koszty wysyłki listem poleconym 4,23 zł      23% 5,20 zł      

5 Koszty wysyłki za potwierdzeniem odbioru 6,34 zł      23% 7,80 zł      

6 Koszty wysyłki za pobraniem 13,41 zł    23% 16,50 zł    

7 Duplikat książeczki zdrowia dziecka 8,13 zł      23% 10,00 zł    

8 Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta 16,26 zł    23% 20,00 zł    

9 Zaświadczenie o pobycie w szpitalu 8,13 zł      23% 10,00 zł    

10 Wypełnienie ankiet, formularzy dla firm ubezpieczeniowych i innych instytucji 24,39 zł    23% 30,00 zł    

11
Opinia lekarska dotycząca wypadku w pracy wystawiana na wniosek pracodawcy 

(Rozp. Rady Min. z dn.01.07.2009 Dz.U.105 poz. 870 §7 p. 5) 243,90 zł  23% 300,00 zł  

12 Opłata za udzielenie infromacji na wniosek zakładu ubezpieczeń** 58,81 zł    23% 72,34 zł    

Udostępnienie dokumentacji medycznej w celu kontynuacji leczenia

Lp. Wyszczególnienie
Cena 

netto
VAT

Cena 

brutto

1 Kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej za 1 stronę* 0,29 zł      ZW 0,29 zł      

2 Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej za 1 stronę* 8,51 zł      ZW 8,51 zł      

3

Dokumentacja medyczna udostępniana na elektronicznym nośniku danych 

(dotyczy duplikatu zapisów badań obrazowych rejestowanych w tej formie - płyta 

CD)* 1,70 zł      ZW 1,70 zł      

4 Koszty wysyłki listem poleconym 4,23 zł      23% 5,20 zł      

5 Koszty wysyłki za potwierdzeniem odbioru 6,34 zł      23% 7,80 zł      

6 Koszty wysyłki za pobraniem 13,41 zł    23% 16,50 zł    

7 Duplikat książeczki zdrowia dziecka 10,00 zł    ZW 10,00 zł    

8 Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta 20,00 zł    ZW 20,00 zł    

9 Zaświadczenie o pobycie w szpitalu 10,00 zł    ZW 10,00 zł    

10 Wypełnienie ankiet, formularzy dla firm ubezpieczeniowych i innych instytucji 24,39 zł    23% 30,00 zł    

11
Opinia lekarska dotycząca wypadku w pracy wystawiana na wniosek pracodawcy 

(Rozp. Rady Min. z dn.01.07.2009 Dz.U.105 poz. 870 §7 p. 5) 243,90 zł  23% 300,00 zł  

12 Opłata za udzielenie infromacji na wniosek zakładu ubezpieczeń** 58,81 zł    23% 72,34 zł    

*na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186  ze zmianami) 

** na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty 

wykonujące działalnośc leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1754)

*na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186  ze zmianami) 

** na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty 

wykonujące działalnośc leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1754)


