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Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2019/DS  

Prezesa Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. 
z dnia 22 lipca 2019 r. 

 
 

 

Zasady określające tryb przyjęcia,  

pobytu oraz realizacji stacjonarnych  

świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.z o.o. 
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I. 

Informacje dla osoby korzystającej ze świadczeń w Ośrodku Opieki 

Krótkoterminowej, rodziny lub opiekuna tej osoby 

1. Ośrodek Opieki Krótkoterminowej jest zlokalizowany przy ul. Katowickiej 64A w Opolu. 
 

2. Ośrodek mieści się na drugim piętrze w nowo wyremontowanym obiekcie,  
z przylegającym ogrodem. W budynku mieści się również Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. 
 

3. Ośrodek dysponuje komfortowymi pokojami dwułóżkowymi. Każdy pokój posiada własną 
łazienkę z toaletą i prysznicem, a każde łóżko jest zaopatrzone w system przyzywowy. 
 

4. W zakres świadczeń Ośrodka wchodzą: 

a) podstawowe usługi higieniczne tj. mycie, kąpanie, golenie; 
b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej; 
c) zmiana pielucho majtek; 
d) kontrola wypróżnień i oddawania moczu; 
e) profilaktyka przeciwodleżynowa, w tym stosowanie udogodnień;  
f) pomiary temperatury ciała, ciśnienia tętniczego krwi, glikemii przy użyciu glukometra  

u osób z cukrzycą; 
g) utrzymanie w czystości otoczenia osoby przebywającej w Ośrodku; 
h) pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków; 
i) pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń bierno-aktywnych; 
j) towarzyszenie osobom i spędzanie z nimi wolnego czasu np. rozmowa, czytanie gazet, 

książek, gra w karty itp.; 
k) podawanie posiłków zgodnie z zaleconą dietą, w razie potrzeby karmienie i dopajanie; 
l) pomoc w ubieraniu, wstawaniu, w załatwianiu czynności fizjologicznych; 
m) edukacja i przygotowanie osób do samo opieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych; 
n) edukacja i przygotowanie członków rodziny lub opiekunów osób w zakresie sprawowania 

opieki nad nimi w warunkach domowych. 

5. Osobom przebywającym w Ośrodku świadczeń udziela kompetentny personel medyczny.  
 

6. Istnieje możliwość skorzystania z usług dodatkowych, np. rehabilitacyjnych.  

II. 

Zasady realizacji świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

1. Ośrodek zapewnia czasowe całodobowe świadczenia zdrowotne służące zachowaniu i/lub 
poprawie zdrowia, w tym świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom: 

a) przebywającym na oddziałach szpitalnych, dla których ustała przyczyna hospitalizacji; 
b) niewymagającym hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie 

funkcjonować w środowisku domowym; 
c) wymagającym czasowej opieki podczas nieobecności członka rodziny lub opiekuna. 

2. Pobyt w Ośrodku ustala się do 30 dni, z możliwością wydłużenia na czas określony. 
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3. Do Ośrodka nie obowiązuje skierowanie od lekarza.  

III. 

Tryb przyjęcia do Ośrodka Opieki Krótkoterminowej 

1. Osoba zainteresowana przyjęciem do Ośrodka, jego rodzina lub opiekun może zgłosić chęć 
skorzystania ze świadczeń Ośrodka w wybrany sposób: 
 
a) osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ul. Katowickiej 64A; 
b) telefonicznie pod numerem telefonu  (77) 44 33 692; 
c) drogą elektroniczną na adres e-mail opiekakrotkoterminowa@szpital.opole.pl; 
d) pisemnie na adres: Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole. 
 

2. Osoba zainteresowana występuje z wnioskiem o przyjęcie do Ośrodka. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1a i 1b, a wersja elektroniczna wniosku jest dostępna na stronie internetowej 
Szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce: USŁUGI KOMERCYJNE. 
 

3. Na miejscu pracownik Ośrodka przeprowadza wywiad dotyczący m.in. informacji o stanie 
osoby ubiegającej się o przyjęcie, jej potrzeb w zakresie rodzaju świadczeń, planowanego 
okresu pobytu w Ośrodku, a następnie dokonuje oceny: 
- według skali Barthel,  
- pod kątem ryzyka powstania odleżyn według skali Waterlow, 
- pod kątem ryzyka wystąpienia upadku  
oraz informuje o odpłatności za świadczenia realizowane w Ośrodku. 
 

4. W razie braku możliwości bezpośredniego kontaktu z osobą ubiegającą się o przyjęcie ocena, 
o której mowa w pkt. 3 dokonywana jest w dniu zgłoszenia się tej osoby do Ośrodka. W takiej 
sytuacji przed dniem przyjęcia do Ośrodka należy wpłacić zaliczkę. 
 

5. Do Ośrodka może zostać przyjęta osoba, która w ocenie według skali Barthel uzyskała 
powyżej 25 punktów, a także oceniona pod kątem ryzyka wystąpienia odleżyn oraz ryzyka 
upadków. 
 

6. Do Ośrodka nie przyjmuje się osób ze stwierdzoną zaawansowaną chorobą nowotworową, 
chorobą psychiczną lub uzależnieniem, chorobą Alzheimera. 
 

7. Szczegółowe warunki, w tym m.in.: zakres, cenę, zasady realizacji świadczeń Ośrodka, termin 
pobytu określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2a. 
 

8. W przypadku zmiany podczas pobytu osoby w Ośrodku: kategorii opieki, liczby dni pobytu lub 
innych czynników wpływających na cenę za pobyt w Ośrodku, postanowienia umowy mogą 
ulec zmianie. Zmiany te są wprowadzane w drodze aneksu do umowy, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2b.  
 

9. Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest podpisanie umowy i przedłożenie dowodu wpłaty. 

10. Pobyt osoby korzystające ze świadczeń w Ośrodku jest możliwy za jej zgodą (załącznik nr 3).   
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IV. 

Odpłatność za świadczenia realizowane w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

1. Pobyt oraz świadczenia realizowane w Ośrodku są odpłatne. Cennik usług Ośrodka stanowi 
załącznik nr 4 i jest dostępny na stronie internetowej Szpitala www.szpital.opole.pl w zakładce: 
USŁUGI KOMERCYJNE. 
 

2. Cena uzależniona jest od kategorii opieki: 
 
a) kategoria opieki I: 

 według skali Barthel 80 – 100 punktów,  
 bez ryzyka powstania odleżyn (do 10 punktów według skali Waterlow), 
 z minimalnym ryzykiem wystąpienia upadku (0 – 1 punkt); 

b) kategoria opieki II: 
 według skali Barthel 50 - 75 punktów, 
 z ryzykiem powstania odleżyn (10 – 14 punktów według skali Waterlow),  
 z niskim lub średnim ryzykiem wystąpienia upadku (niskie 2- 4 punkty, średnie 5 – 6 

punktów); 
c) kategoria opieki III: 

 według skali Barthel 30 - 45 punktów,  
 z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem powstania odleżyn (wysokie 15 – 19 

punktów, 
 bardzo wysokie 25 punktów według skali Waterlow), z wysokim ryzykiem wystąpienia 

upadku (7 - 8 punktów). 
 

3. Cena nie obejmuje leków, środków higieny osobistej, pampersów itp. 
 

4. Cena za pobyt w Ośrodku jest ustalana przed przyjęciem osoby z uwzględnieniem 
zapotrzebowania na kategorię opieki, zakwaterowania oraz dodatkowych świadczeń. 
Przedpłata jest wyliczana w następujący sposób: cena x liczba planowanych dni pobytu.  
 

5. W razie braku możliwości bezpośredniego kontaktu z osobą zainteresowaną pobytem  
w Ośrodku i dokonania oceny jej stanu przed przyjęciem do Ośrodka, należy wpłacić zaliczkę 
według następującej kalkulacji: liczba planowanych dni pobytu x 90,00 złotych. Następnie 
w dniu przyjęcia osoby jest ustalana właściwa odpłatność za pobyt. 
 

6. W przypadku rezerwacji miejsca pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 300,00 zł.   
W sytuacji zakwaterowania Korzystającego w ustalonym terminie kwota podlega zaliczeniu na 
poczet pierwszej wpłaty. W przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna przepada w całości. 

 
7. Wpłata jest dokonywana przed przyjęciem do Ośrodka: 

- gotówką w kasie Szpitala, mieszczącej się na parterze w budynku administracji; 
- przelewem na rachunek bankowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., numer konta 
92 1540 1229 2055 4600 9599 0001, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby 
korzystającej ze świadczeń z dopiskiem „opieka krótkoterminowa”. 
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8. Świadczenia dodatkowe są płatne oddzielnie na zasadach określonych w „Cenniku usług 

medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.”, wprowadzonym zarządzeniem 
Prezesa Zarządu Szpitala. 

V. 

Zasady przyjęcia i pobytu w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

1. W dniu przyjęcia osoba przyjmowana do Ośrodka powinna posiadać następujące dokumenty: 
 
1) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np.: dowód osobisty, paszport); 
2) kserokopie kart informacyjnych, jeśli jest wypisywana z oddziału szpitalnego lub zakładu 

opiekuńczo-leczniczego; 
3) listę przyjmowanych leków, potwierdzoną przez lekarza; 
4) zgodę na pobyt w Ośrodku (załącznik nr 3). 

 
2. Zgodę na pobyt w Ośrodku podpisuje osoba przyjmowana do Ośrodka działająca w imieniu 

własnym.  
 

3. W przypadku osób nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Ośrodku zgodę 
wyraża jej: 
a) opiekun prawny, wówczas do wniosku o przyjęcie do Ośrodka (załącznik nr 1b) należy 

dołączyć postanowienie o ustanowieniu opiekuna prawnego, 
b) opiekun faktyczny, czyli osoba wykonująca bez obowiązku ustawowego stałą pieczę nad 

osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia albo swój stan psychiczny pieczy takiej 
wymaga. 
 

4. W dniu przyjęcia osoba przyjmowana do Ośrodka powinna posiadać następujące rzeczy 
osobiste: 

 
a) zestaw toaletowy: (przybory do higieny jamy ustnej (szczoteczka do zębów + pasta do 

zębów + kubek, opcjonalnie: naczynie do protezy zębowej i środek do czyszczenia protezy), 
2 myjki lub gąbki kąpielowe, mydło w płynie, 4 ręczniki w tym 2 kąpielowe, przybory do 
golenia (maszynki do golenia jednorazowe wystarczające na okres pobytu + krem/pianka do 
golenia), szampon do włosów, grzebień lub szczotka do włosów, chusteczki jednorazowe 
suche i nasączone do pielęgnacji skóry, balsam do ciała lub oliwka, własne kosmetyki 
używane do pielęgnacji); 

b) odzież własną: piżamę, koszulę nocną szlafrok/podomka, skarpety, rajstopy, bieliznę 
osobistą, dres lub odzież dzienną, stabilne pantofle/obuwie. Zalecane ubrania bawełniane; 

c) pampersy, podpaski, wkładki higieniczne; 
d) leki własne na czas pobytu w Ośrodku. W przypadku podawania leków przez personel 

Ośrodka, przyjęcie lekarstw dokumentowane jest na karcie „Karcie leków własnych”; 
e) opcjonalnie własny sprzęt pomocniczy: glukometr z paskami, wózek inwalidzki, balkonik, 

kule, laska. 
 

5. Ilości rzeczy osobistych dla osoby korzystającej ze świadczeń w Ośrodku będą ustalane 
indywidualnie w zależności od czasu jej pobytu w Ośrodku. Przyjęcie i zwrot tych rzeczy 
odbywać się będzie na podstawie „Karty przyjęcia i zwrotu rzeczy osobistych”.  
 

6. Rzeczy osobiste osoby korzystającej ze świadczeń w Ośrodku mogą być zmienione i/ lub 
uzupełnione na prośbę tej osoby i/lub personelu Ośrodka. 
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7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Ośrodek może przekazać odzież osoby korzystającej 

ze świadczeń do prania w pralni zewnętrznej na koszt tej osoby.  
 

8. Osoba korzystająca ze świadczeń w Ośrodku ma możliwość skorzystania z odpłatnej oferty 
zamówienia wyżywienia w bufecie Szpitala. 
 

9. Wszelkie przedmioty wartościowe osoby korzystającej ze świadczeń należy pozostawić  
w domu. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie przez tą osobę  
rzeczy własnych. 
 

10. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, 
środków odurzających pod groźbą natychmiastowego rozwiązania umowy. 
 

11. Informacje dotyczące stanu osoby korzystającej ze świadczeń i procesu pielęgnacyjnego 
udzielane są przez koordynatora lub pracownika medycznego Ośrodka osobie upoważnionej 
przez tą osobę. 
 

12. Każde wyjście poza Ośrodek, na przykład: do ogrodu może mieć miejsce wyłącznie za wiedzą 
i zgodą personelu Ośrodka. 
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Załącznik nr 1a 

Opole, dnia ................................. 
.................................................................... 
    (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pobyt w Ośrodku)  

………………………………………….. 
                                 (adres zamieszkania) 

................................................................. 

................................................................. 
                                    ( numer PESEL) 

………………………………………….. 
     (numer telefonu lub innych sposób kontaktu np. e-mail) 
 

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie mnie do Ośrodka Opieki Krótkoterminowej Szpitala 

Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w terminie od ………………….….. do ………………………. . 

Oświadczam, że nie stwierdzono u mnie zaawansowanej choroby nowotworowej, choroby psychicznej 

lub uzależnienia, choroby Alzheimera. 

 

Dane opiekuna faktycznego/prawnego lub osoby wskazanej do kontaktu z Ośrodkiem Opieki Krótkoterminowej: 

…………………………………………...……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, numer telefonu) 

 

 

................................................................... 
       (podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do Ośrodka) 
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Załącznik nr 1b 

Opole, dnia ................................. 
.................................................................... 
    (imię i nazwisko opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego  
              osoby ubiegającej się o pobyt w Ośrodku)  

………………………………………….. 
                                 (adres zamieszkania) 

................................................................. 

................................................................. 
                             (stopień pokrewieństwa) 

………………………………………….. 
     (numer telefonu lub innych sposób kontaktu np. e-mail) 
 

 

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole 

 

 
Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie Pani/Pana …………………………………………………….…,  
                       (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o pobyt w Ośrodku) 
 

posiadającej/posiadającego numer PESEL ………………….............................................................,  

 

zamieszkałej/zamieszkałego pod adresem: …………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………….. . 

do Ośrodka Opieki Krótkoterminowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. w terminie od 

………………….….. do ………………………. . 

Oświadczam, że u ww. Pani/Pana nie stwierdzono zaawansowanej choroby nowotworowej, choroby 

psychicznej lub uzależnienia, choroby Alzheimera. 

 
 

 

................................................................... 
       (podpis opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego  
           osoby ubiegającej się o przyjęcie do Ośrodka) 

 
  



        Szpital Wojewódzki w Opolu Sp.z o.o. 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole, www.szpital.opole.pl   sekretariat@szpital.opole.pl 

 

9 
 

 

Załącznik nr 2a  

Umowa Nr ……/20…/OOK 

na pobyt komercyjny w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. 

 

W dniu …………………….. …… 
 
pomiędzy: 

Szpitalem Wojewódzkim w Opolu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 45-372 Opole,  
ul. Kośnego 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydziału 
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000592388, Nr NIP 7543106048, o kapitale 
zakładowym w wysokości 73.000.000,00 zł, reprezentowaną przez Renatę Ruman-Dzido, Prezesa 
Zarządu, zwanym dalej Szpitalem, 

a 

Imię i nazwisko……………………….…………………….………………………………………..  

zam. ………………………………………………….…………..………………………………….  

PESEL …………………………………………...………  

tel.: ………………………………………, e-mail: ………………………………….……………… 

zwanym dalej Korzystającym, 

została zawarta umowa, o następującej treści:  

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie Korzystającemu świadczeń opieki krótkoterminowej – 
czasowych, całodobowych, pełnopłatnych nie objętych umową nie objętych umową z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej Szpitala, zwanym dalej Ośrodkiem  
w okresie od dnia ………………….… do dnia …………………….  

2. Szpital oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel medyczny oraz pomieszczenia i sprzęt 
niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Korzystający obowiązany jest przybyć do Ośrodka w dniu określonym w § 1 ust. 1 umowy, o godz. 
………..….., na własny koszt.  

2. Korzystający powinien zabrać ze sobą na czas pobytu w Ośrodku rzeczy osobiste:  

a) zestaw toaletowy: (przybory do higieny jamy ustnej (szczoteczka do zębów + pasta do zębów + 
kubek, opcjonalnie: naczynie do protezy zębowej i środek do czyszczenia protezy), 2 myjki lub 
gąbki kąpielowe, mydło w płynie, 4 ręczniki w tym 2 kąpielowe, przybory do golenia 
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(maszynki do golenia jednorazowe wystarczające na okres pobytu + krem/pianka do golenia), 
szampon do włosów, grzebień lub szczotka do włosów, chusteczki jednorazowe suche i 
nasączone do pielęgnacji skóry, balsam do ciała lub oliwka, własne kosmetyki używane do 
pielęgnacji); 

b) odzież własną: piżamę, koszulę nocną szlafrok/podomka, skarpety, rajstopy, bieliznę osobistą, 
dres lub odzież dzienną, stabilne pantofle/obuwie; 

c) pampersy, podpaski, wkładki higieniczne; 
d) leki własne na czas pobytu w Ośrodku;  
e) opcjonalnie własny sprzęt pomocniczy: glukometr z paskami, wózek inwalidzki, balkonik, 

kule, laska. 

 

§ 3. 

Przed rozpoczęciem pobytu w Ośrodku, Szpital przeprowadzi ocenę stanu Korzystającego:  

a) według skali Barthel; 
b) pod kątem ryzyka powstania odleżyny; 
c) pod kątem ryzyka wystąpienia upadku.  

 

§ 4. 

1. Szpital zobowiązuje się do zakwaterowania Korzystającego w czasie pobytu w Ośrodku, w pokoju 
dwuosobowym, z łazienką, wyposażonym w meble, TV i Wi-Fi, z dostępem do ogrodu Szpitala 
oraz zapewnia Korzystającemu pełne, złożone z trzech posiłków dziennie wyżywienie, podczas 
całego pobytu w Ośrodku, począwszy od obiadu w dniu przyjęcia do śniadania w dniu zakończenia 
pobytu.  

2. Szpital nadto zobowiązuje się, do: 

a) przestrzegania praw Pacjenta, określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r. poz. 1186 z późn. zm.), 

b) umożliwienia Korzystającemu kontaktu z osobami bliskimi, 
c) przechowywania, na życzenie Korzystającego, przedmiotów w depozycie Szpitala. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Korzystającego łącznie z ich dalszym przekazaniem odbywa się 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Pieniądze, dokumenty oraz rzeczy posiadające istotną wartość majątkową powinny zostać 
zdeponowane przez Korzystającego w depozycie Szpitala. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenie lub utratę nie zdeponowanych pieniędzy, dokumentów oraz rzeczy Korzystającego.  

 

§ 5.  

1. Korzystający zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego Szpitala, „Zasad określających tryb 

przyjęcia, pobytu oraz realizacji stacjonarnych świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 
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Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.” oraz przepisów porządkowych i przeciwpożarowych 
obowiązujących w Szpitalu, 

b) nieopuszczania terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu Ośrodka, stosownie do 
obowiązujących Zasad, o których mowa w pkt. a.  

2. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w skutek działania lub 
zaniechania w związku z pobytem w Ośrodku.  

 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie Szpitala za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości 
…………………………. zł brutto za każdą dobę pobytu w Ośrodku, w łącznej kwocie 
…………………………. zł brutto, słownie (………………………………………………………… 
……………………………. złotych). 

2. Cena za jeden dzień pobytu Korzystającego w Ośrodku wynika z ustalonej przez Szpital oceny 
stanu Korzystającego, o której mowa w § 3 umowy. 

3. W razie braku możliwości bezpośredniego kontaktu z Korzystającym i dokonania oceny jego stanu 
przed przyjęciem do Ośrodka, Korzystający wpłaca zaliczkę w wysokości 90,00 złotych brutto za 
każdy dzień planowanego pobytu w Ośrodku, w łącznej kwocie …………….…….…… zł brutto 
(słownie: …………………………………………..…………………………..…………..... złotych). 
Pozostałą kwotę wynagrodzenia Korzystający zapłaci najpóźniej w dniu przyjęcia do Ośrodka. 

4. Korzystający dokonuje zapłaty gotówką w kasie Szpitala, albo przelewem na rachunek bankowy 
Szpitala: 92 1540 1229 2055 4600 9599 0001, z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska 
oraz dopisku: „opieka krótkoterminowa”. 

5. Korzystający przedstawia dowód dokonania zapłaty (paragon, potwierdzenie przelewu) najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pobytu w Ośrodku. Na życzenie Korzystającego Szpital wystawi rachunek na 
podstawie przedłożonego dowodu dokonania zapłaty. 

6. W przypadku rezerwacji miejsca pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 300,00 zł brutto. 
W przypadku zakwaterowania Korzystającego w ustalonym terminie kwota podlega zaliczeniu na 
poczet pierwszej wpłaty. W przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna przepada w całości. 

7. Korzystający przyjmuje do wiadomości, że wszelkie koszty pobytu, o których mowa w ust. 1, nie 
podlegają refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

§ 7.  

1. Pobyt Korzystającego w Ośrodku może zostać przedłużony w drodze aneksu. 

2. W przypadku rezygnacji przez Korzystającego z pobytu w Ośrodku podczas realizacji przedmiotu 
umowy, Szpital zwróci mu część wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy,  
z uwzględnieniem niewykorzystanych przez Korzystającego dni pobytu.  

3. Szpital może rozwiązać umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, jeżeli Korzystający 
nie przestrzega postanowień Regulaminu organizacyjnego Szpitala, „Zasad określających tryb 
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przyjęcia, pobytu oraz realizacji stacjonarnych świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.” lub przepisów porządkowych i przeciwpożarowych 
obowiązujących w Szpitalu. 

4. Oświadczenie każdej ze Stron o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 8. 

Jeżeli osoba bliska lub opiekun nie odbierze Korzystającego w dniu zakończenia pobytu w Ośrodku, 
Szpital przewiezie Korzystającego do jego miejsca zamieszkania, obciążając go powstałymi z tego 
tytułu kosztami, na co Korzystający wyraża zgodę.  

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się „Zasad określających tryb przyjęcia, 

pobytu oraz realizacji stacjonarnych świadczeń w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej Szpitala 

Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.”, a także przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną 
załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Szpitala. 

3. Strony mogą zmienić lub uzupełnić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 Szpital:                     Korzystający: 

  



        Szpital Wojewódzki w Opolu Sp.z o.o. 
ul. Kośnego 53, 45-372 Opole, www.szpital.opole.pl   sekretariat@szpital.opole.pl 

 

13 
 

 

Załącznik nr 2b  

Aneks Nr ……/20…/OOK 

z dnia ………………………. 

 

do Umowy Nr ……../20…/ OOK 

na pobyt komercyjny w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej 

Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. 

 

zawartej w dniu …………………….. 

pomiędzy: 

Szpitalem Wojewódzkim w Opolu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 45-372 Opole,  
ul. Kośnego 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydziału 
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000592388, Nr NIP 7543106048, o kapitale 
zakładowym w wysokości 73.000.000,00 zł, reprezentowaną przez Renatę Ruman-Dzido, Prezesa 
Zarządu, zwanym dalej Szpitalem, 

a 

Imię i nazwisko……………………….…………………….……………………………………  

zam. ………………………………………………….…………..……………………………… 

PESEL …………………………………………...………  

tel.: ………………………………………, e-mail: ………………………………….…………… 

zwanym dalej Korzystającym. 

§ 1. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 do Umowy Nr …../20…/OOK zawartej w dniu ………………………… czas 
pobytu Korzystającego w Ośrodku zostaje przedłużony do dnia ………………….……… . 

 

§ 2. 

Wynagrodzenie Szpitala za przedłużony pobyt Korzystającego w Ośrodku w okresie, o którym mowa 
w § 1 Aneksu, ustala się w wysokości …………..…………. zł brutto za każdą dobę pobytu  
w Ośrodku, w łącznej kwocie ..…………………..…… zł brutto, (słownie: ………..…… 
....…………………………………………………………………………………...…… złotych). 
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§ 3. 

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 4. 

Aneks  sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

 

 Szpital:                     Korzystający: 
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Załącznik nr 3 
Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. 

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole 

Ośrodek Opieki Krótkoterminowej 

 

 

Zgoda na pobyt w Ośrodku Opieki Krótkoterminowej  

 

 

Nazwisko i imię osoby korzystającej ze świadczeń: ……………………………………………………………………………….;  

PESEL: ……………………….……………………….………;  

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….. . 

 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przyjęcie mnie do Ośrodka Opieki Krótkoterminowej w terminie  

od dnia …………………………………………………………. do dnia …………………………….………………………. . 

 

 

Data i podpis osoby korzystającej ze świadczeń: …………………………………………………………………………… 

 

 

W razie potrzeby: 

…………………………………………………………..……………………………………… 

data i podpis opiekuna prawnego (jeśli jest wymagany)    

 

…………………………………………………………..………………………………………. 

data i podpis opiekuna faktycznego (jeśli jest obecny) 
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załącznik nr 4 

 

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH 

W OŚRODKU OPIEKI KRÓTKOTERMINOWEJ 

 

 kategoria opieki I kategoria opieki II kategoria opieki III 

 

opłata za jeden dzień pobytu 

 

 

90,00 zł 

 

110,00 zł 130,00 zł 

 

 

 


