Załącznik do zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach.

Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
1. Podstawa prawna zasad: art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
2. Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
1) WOLOiZOL lub Ośrodku rozumie się przez to: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach,
2) pacjencie bez bliższego określenia rozumie się przez to osobę skierowaną do Ośrodka i w nim przebywającą.
3. Przepisy stanowiące o obowiązkach pacjenta dotyczące ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt
w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym stosuje się odpowiednio do obowiązków opiekuna
prawnego lub kuratora w przypadku działania tych osób za pacjenta.
4. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie pacjenta ustala się na podstawie umowy, która powinna być
zawarta najpóźniej w dniu przyjęcia go do Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
5. Umowę, o której mowa w ust. 4 zawiera się z :
1) pacjentem jeżeli posiada on pełną zdolność do czynności prawnej,
2) z przedstawicielem ustawowym pacjenta.
6. Umowę, o której mowa w ust. 4 zawiera się na czas pobytu pacjenta w Psychiatrycznym Zakładzie
Opiekuńczo – Leczniczym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.
7. W przypadku małoletniego będącego pacjentem umowa zawierana jest na okres do uzyskania przez niego
pełnoletności. Po uzyskaniu przez małoletniego pełnoletności umowę zawiera się z nim jeżeli nie został
ubezwłasnowolniony albo z jego przedstawicielem ustawowym.
8. Przed zawarciem umowy pacjent jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczające wysokość jego
dochodu.
9. Okresowe nieobecności pacjenta w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w szczególności za
które odpłatność zostaje pomniejszona albo niepobrana (np. konieczność leczenia w innym podmiocie
leczniczym lub udzielenie przepustki), nie wpływają na ważność umowy (nie jest konieczne zawieranie
nowej umowy). Dzień wyjścia i powrotu pacjenta liczony jest jako 1 dzień pobytu w Psychiatrycznym
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
10. Miesięczna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie pacjenta w Psychiatrycznym Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym jest ustalana w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata ta nie
może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej.
11. Przy ustalaniu odpłatności uwzględnia się każdy dochód pacjenta bez względu na jego źródło.
12. Pacjent upoważnia WOLOiZOL do występowania do instytucji/podmiotów, z których uzyskuje on dochód
z wnioskiem o informację o uzyskiwanych dochodach i uwzględnianiu pozyskanych informacji przy
ustalaniu odpłatności.
13. Niezależnie od upoważnienia, o którym mowa w ust. 12 pacjent obowiązany jest do informowania o każdej
zmianie wysokości jego dochodów.
14. Ustalona opłata ulega zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia się dochodów pacjenta, od miesiąca,
w którym Ośrodek otrzymał informację o ich zmniejszeniu. Opłata również ulega zmniejszeniu o liczbę dni
nieobecności w danym miesiącu w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pod warunkiem
pisemnego poinformowania WOLOiZOL przez pacjenta przebywającego w zakładzie opiekuńczoleczniczym o nieobecności, co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że powiadomienie to nie było możliwe
z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaniechania podania nowej, zwiększonej wysokości dochodu,
o której mowa w ust. 13, po uprzednim pisemnym wezwaniu pacjenta do złożenia wymaganych
dokumentów, WOLOiZOL może ustalić zaliczkowo opłatę w wysokości 250 % wysokości najniższej
emerytury. Tak ustalona opłata podlega rozliczeniu po przedłożeniu przez pacjenta aktualnych dokumentów
stwierdzających jego dochód. Rozliczenie opłat polegać będzie na zaliczeniu ewentualnej nadpłaty na poczet
przyszłych należności lub na pisemne żądanie pacjenta na zwrocie pobranej kwoty nadpłaconej.

16. Opłata jest uiszczana przez pacjenta w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
odpłatność dotyczy.
17. W przypadku naruszenia przez pacjenta obowiązków określonych w ust. 16 w wyniku czego powstanie
zaległość płatnicza pacjent wyraża zgodę na pokrycie tej zaległości wraz z odsetkami ustawowymi
z dochodów pacjenta wpływających do Ośrodka.
18. W razie zaległości za większą ilość okresów płatniczych bieżące wpłaty zalicza się na zaległość powstałą
najwcześniej, chyba że pacjent zastrzeże inaczej.
19. Przy ustalaniu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w Psychiatrycznym Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym stosuje się zasady określone dla ustalania odpłatności dla osoby dorosłej
z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 - 24.
20. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształci się
dalej – do ukończenia 26 roku życia, przebywającego w Psychiatrycznym Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym, ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może
być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej.
21. Przez dochód na osobę w rodzinie uznaje się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,
a przez rodzinę zgodnie ustawą o pomocy społecznej przyjmuje się osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
22. Przedstawiciele ustawowi obowiązani są przed przyjęciem dziecka do Psychiatrycznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przedstawić dokumenty stwierdzające wysokość dochodu na członka rodziny. Za
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu na członka rodziny uważa się w szczególności:
1) decyzje rentowe,
2) decyzje emerytalne,
3) decyzje o zasiłkach,
4) zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości wynagrodzenia.
23. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaniechania podania nowej, zwiększonej wysokości dochodu,
o którym mowa w ust. 21 i 22, po uprzednim pisemnym wezwaniu przedstawiciela ustawowego dziecka do
złożenia wymaganych dokumentów, WOLOiZOL może ustalić zaliczkowo opłatę w wysokości 200 %
wysokości najniższej emerytury. Tak ustalona opłata podlega rozliczeniu po przedłożeniu przez
przedstawiciela dziecka aktualnych dokumentów stwierdzających dochód na członka rodziny. Rozliczenie
opłat polegać będzie na zaliczeniu ewentualnej nadpłaty na poczet przyszłych należności lub na pisemne
żądanie przedstawiciela ustawowego dziecka na zwrocie pobranej kwoty nadpłaconej.
24. Przedstawiciele ustawowi dziecka są obowiązani do :
1) terminowego uiszczania comiesięcznych opłat,
2) bezzwłocznego dostarczania decyzji właściwych organów poświadczających miesięczną wysokość
wypłacanych na dziecko świadczeń oraz wysokości innych otrzymanych dochodów rodziny w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej, w przypadku zmiany wysokości dochodu, o której mowa w ust. 21.
25. W przypadku niedopełniania przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego dziecka obowiązków
wynikających z powyższych zasad WOLOiZOL będzie kierować sprawy na drogę postępowania sądowego,
a zasądzone kwoty będą egzekwowane w trybie egzekucji komorniczej.
26. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor WOLOiZOL może odstąpić od wyżej określonych
zasad. Odstępstwo to nie może dotyczyć wysokości ustalanych opłat.
27. Zasady wchodzą w życie od dnia 26.10.2015r, z zastrzeżeniem utrzymania w mocy obowiązujących umów
zawartych w oparciu o dotychczasowe unormowania wewnętrzne WOLOiZOL.
28. W przypadku odmowy lub obiektywnej niemożliwości podpisania umowy określonej w ust. 4-9 przez
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego ustalenie wysokości odpłatności następuje poprzez
wystawienie dowodu sprzedaży.

