w sprawie okre'lenia

Zarządzenie
r 5/2013
Dyrektora
amodzielnego Publicznego Ze połu
Opieki Zdrowotnej
r l w Rzeszowie
z dnia 17.01.2013 r.
wy oko'ci opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okre
godziny

dłuższy niż 72

a pod tawie art. 28 ustawy z dnia
15.04.2011
r. o działalności
leczniczej
(Dz. U.
z 20 II r. r I 12 poz. 654 z późno zm.) oraz § 65 Regulaminu Organizacyj nego Samodzielnego Publicznego
Ze polu Opieki Zdrowotnej
r I w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 70/12 Dyrektora
SP ZOZ r I w Rzeszowie z dnia 28.06.2012 r. zarządzam:
§1
1. Zwloki pacjenta przechowywane są w chłodni nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny,
w której nastąpiła śmierć pacjenta.
2. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
a) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok
pacjenta,
b) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na
pochowanie zwłok,
c) przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 2 lit. a i b ważne przyczyny, za zgodą albo na
wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok.
§2
1. Wysokość opłaty 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 oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki
w związku z toczącym się postępowaniem karnym wynosi 25,00 zł netto + obowiązująca stawka
podatku VAT za dobę.
2. Opłatę, o której mowa w ust. l pobiera się od gminy w przypadku określonym wart. 28 ust. 6
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
3. Opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny regulowane są po
zarejestrowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej gotówką lub przelewem. Płatność gotówką odbywa się
w momencie zarejestrowania usługi w kasie fiskalnej i wydania paragonu lub wystawienia faktury
VAT, zaś płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego powinna być uregulowana
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
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§3
Po upływie 72 godzin osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok będzie obciążona
kosztami za każdą rozpoczętą dobę z zastrzeżeniem ust. 2.
Jeżeli termin, o którym mowa w § I upływa w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas odebranie
zwlok może odbyć się do godziny 12.00 kolejnego dnia roboczego. Za wydłużony okres ponad 72
godzin w tej sytuacji nie pobiera się opłat.

§4
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2011 r. r 112 poz.654 z późno zm.).
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.01.2013 r.

