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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG I UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„UTWORZENIE CAŁODOBOWEGO DOMU OPIEKI W MIELCU” 

 NR   ........... 

zwana dalej Umową, 

 

zawarta dnia …………… 2021 roku w Rzeszowie pomiędzy 

Fundacją Medyk dla Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 

Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612558, REGON 

364198276, NIP: 8133719929, 

reprezentowaną przez 

Tomasza Bruda – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Fundacją, 

a  

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

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

PESEL  ………………………………  / numer dowodu osobistego: ……………………, 

zwanym dalej Pensjonariuszem 

i 

………………………………………….., zam. ……………………………….., PESEL: 

…………………………….,  

i  

………………………………………….., zam. ……………………………….., PESEL: 

…………………………….,  

i 

………………………………………….., zam. ……………………………….., PESEL: 

…………………………….,  

zwanych dalej łącznie Opiekunami 

 

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.  
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Preambuła 

Zważywszy na fakt, iż: 

1. Fundacja prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w miejscowości 

Mielec, ul. Partyzantów 21, w rozumieniu art. 67 ustawy o pomocy społecznej,  

2. Fundacja prowadzi projekt pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu” 

realizowanego na podstawie umowy RPPK.08.03.00-18-0092/19-00 zawartej z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 

„Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” dalej jako: „Projekt”,  

3. Uczestnik przystąpił do Projektu,  

 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej Umowy jest określenie zasad świadczenia na rzecz 

Pensjonariusza usług opiekuńczych i bytowych w ramach prowadzenia placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku w miejscowości Mielec, ul. Partyzantów 21, dalej jako: 

„CDO”, a także zasad udziału w Projekcie. 

2. Integralną część Umowy stanowi Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

(załącznik nr 1 do Umowy) oraz Regulamin organizacyjny CDO (załącznik nr 2 do 

Umowy).  

3. Pensjonariusz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie oraz Regulaminem organizacyjnym CDO i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.  

 

§ 2 

1. Fundacja zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pensjonariusza w CDO w Mielcu przy 

ul. Partyzantów 21, przez całą dobę usług: 

a) bytowych zapewniających: 
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i. miejsce pobytu wyposażone w niezbędny sprzęt i meble, pościel i bieliznę 

pościelową, posiadające dostęp do łazienek i toalet, 

ii. wyżywienie, 

iii. utrzymanie czystości. 

b) opiekuńczych zapewniających: 

i. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomoc w 

czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, 

jedzeniu, myciu i kąpaniu, 

ii. pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych, 

iii. opiekę higieniczną, 

iv. niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 

v. kontakty z otoczeniem; 

vi. organizację czasu wolnego; 

vii. pomoc w zakupie odzieży i obuwia. 

2. Fundacja zobowiązuje się w ramach Projektu do świadczenia na rzecz Pensjonariusza w 

CDO w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 1, usług określonych w Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie,  

3. Pensjonariusz przyjmuje do wiadomości, że Fundacja nie jest zobowiązana do 

świadczenia w szczególności następujących usług: 

a) zapewnienia leków, specjalistycznych środków opatrunkowych i innych środków 

nieobjętych przedmiotem niniejszej Umowy – koszty z tym związane ponosi w 

całości Pensjonariusz, 

b) opieki nad Pensjonariuszem podczas jego pobytu w szpitalu lub poza terenem CDO i 

nie ponosi za to odpowiedzialności, 

c) transportu Pensjonariusza w celu korzystania z usług medycznych lub innych usług 

poza CDO, 

d) załatwienia formalności związanych z pochówkiem Pensjonariusza. 

4. Pensjonariusz przyjmuje do wiadomości, że Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) dodatkowe koszty nieobjęte przedmiotem Umowy związane z pobytem 

Pensjonariusza w CDO lub korzystaniem z usług medycznych, w tym za 

wykonywanie badań laboratoryjnych czy specjalistycznych konsultacji lekarskich, 

które to koszty w całości pokrywa Pensjonariusz, 
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b) rzeczy należące do Pensjonariusza, w tym pieniądze, dokumenty, wartościowe 

przedmioty, w tym ich uszkodzenie lub utratę, chyba że Pensjonariusz przekazał je w 

przechowanie Fundacji,  

c) zdarzenia stanowiące następstwo pobytu Pensjonariusza poza terenem CDO,  

d) bezpieczeństwo Pensjonariusza w okresie przebywania poza CDO,  ani za stan 

zdrowia Pensjonariusza wywołany przyczynami niezawinionymi przez Fundację,  

e) inne szkody powstałe z przyczyn niezawinionych przez Fundację. 

 

§ 3   

1. Pensjonariusz podczas pobytu w CDO ma w szczególności prawo do: 

a) poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji, 

b) przebywania poza CDO po uprzednim zawiadomieniu personelu CDO, a w 

szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub kierownika CDO, 

c) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nie naruszający praw 

innych osób, 

d) uzyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb, 

e) uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez Fundację, 

f) swobodnego poruszania się po terenie CDO i poza nim, o ile nie istnieją 

przeciwskazania natury zdrowotnej i psychicznej, z zastrzeżeniem lit. b) powyżej, 

g) otrzymywania posiłku zgodnie z dietą, o ile taka jest zalecana przez lekarza, 

h) pomocy pracowników CDO w rozwiązywaniu osobistych problemów. 

2. Pensjonariusz podczas pobytu w CDO ma w szczególności obowiązek: 

a) przestrzegania norm obowiązujących w CDO i zasad współżycia społecznego, a w 

szczególności przestrzegania regulaminów obowiązujących w CDO, 

b) zachowania trzeźwości i bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, narkotyków 

oraz innych środków odurzających na terenie CDO, 

c) przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie CDO, 

d) dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w pokoju i innych 

pomieszczeniach ogólnego użytku, 

e) współdziałania z personelem CDO w zaspokajaniu własnych potrzeb, 

f) przestrzegania praw innych osób przebywających w CDO lub na jego terenie,  

g) uzyskania zgody kierownika CDO lub innej osoby wskazanej przez Fundację na 

wszelkie zmiany w wyposażeniu pokoju i/lub CDO, 
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h) dbania o mienie CDO oraz powiadamiania personelu CDO o wystąpieniu wszelkich 

awarii, 

i) zgłaszania personelowi CDO wyjść i wyjazdów wraz z określeniem adresu pobytu, a 

szczególnych przypadkach uzyskania na nie zgody lekarza lub kierownika CDO, 

j) niezwłocznego powiadamiania personelu CDO o sytuacji uniemożliwiającej powrót 

do CDO w ustalonym wcześniej czasie oraz podania nowego terminu, 

k) zgłaszania personelowi CDO faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych. 

l) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00, 

m) przyczyniania się do dbania o dobrą atmosferę w CDO oraz prawidłowego jego 

funkcjonowania,  

n) terminowego dokonywania płatności za pobyt w CDO na zasadach określonych w 

Umowie. 

3. Pensjonariusz i Opiekuni zobowiązują się do przekazania Fundacji w chwili przyjęcia 

Pensjonariusza do CDO wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania obowiązków przez CDO wskazanych w Umowie, w tym w szczególności  

a) informacji o posiadanych schorzeniach Pensjonariusza, w tym chorobach 

przewlekłych, wymagających specjalistycznego żywienia,   

b) informacji o alergiach pokarmowych lub nietolerancji na leki,   

a także terminowego przekazywania lekarstw i innych środków medycznych, które są 

wymagane do stosowania u Pensjonariusza. 

4. Pensjonariusz i Opiekunowie oświadczają, iż są świadomi iż w najpóźniej w dniu 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Pensjonariusz musi opuścić CDO. Pensjonariusz 

oświadcza, iż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, jego miejsce przebywania będzie 

pod adresem: ……………………, chyba że zostanie wskazany na piśmie inny adres. 

Opiekunowie oświadczają i solidarnie zobowiązują się, że w przypadku braku 

możliwości opuszczenia CDO przez Pensjonariusza samodzielnie lub braku opuszczenia 

CDO przez Pensjonariusza zgodnie z niniejszym ustępem, po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy zapewnią dalsze przebywanie Pensjonariusza w innym miejscu i 

odbiorą go z CDO, najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy. W 

przypadku braku wykonania ww. zobowiązania Opiekunowie oświadczają, iż 

Pensjonariusz ma być przewieziony pod adres: ……………………….. na solidarny koszt 

Opiekunów. Opiekunowie i Pensjonariusz oświadczają, że nie będą dochodzić roszczeń 

od Fundacji z ww. tytułów.  
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5. Pensjonariusz i Opiekuni zobowiązani są do poinformowania Fundację o każdorazowej 

zmianie adresu zamieszkania.  

 

 

 

§ 4 

1. W okresie od …………… do 31.12.2022 r., pobyt Pensjonariusza w CDO jest 

finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 

8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”, pod warunkiem, że jego 

dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej tj. kryterium 

dochodowe ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 

2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej.  

2. W przypadku, gdy dochód Pensjonariusza przekracza 150% kryterium dochodowego 

pomocy społecznej, wskazany w ust. 1 powyżej, Pensjonariusz zobowiązany jest do 

wniesienia wynagrodzenia w wysokości 1,00 zł brutto za każdą godzinę pobytu. 

3. Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w okresach miesięcznych za godziny pobytu 

w danym miesiącu kalendarzowym po zakończeniu miesiąca przelewem na konto 

Fundacji wskazane na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od wystawienia 

faktury/rachunku. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Pensjonariusz będzie zobowiązany 

do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Fundacji, a Pensjonariusz oświadcza, iż jest tego 

świadomy. Fundacja poinformuje Pensjonariusza o wysokości wynagrodzenia, na co 

najmniej 3 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a 

Pensjonariusz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wysokości wynagrodzenia, w 

ww. terminie. Wniesienie przez Pensjonariusza sprzeciwu stanowi oświadczenie o 

rozwiązaniu Umowy, a Umowa rozwiązuje się z końcem okresu trwania Projektu. W 

przypadku braku wniesienia sprzeciwu w ww. terminie, uważa się, że Pensjonariusz 

wyraził zgodę na wysokość wynagrodzenia wskazaną w informacji Fundacji.  

 

§ 5 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.  
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2. Pensjonariusz i Fundacja mogą rozwiązać Umowę za 2-tygodniowym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Fundacja może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany i/lub pogorszenia stanu zdrowia Pensjonariusza 

uniemożliwiającego dalszy pobyt w CDO,  

b) stwierdzenia braku spełnienia warunków udziału w Projektu, określonych w 

szczególności w Regulaminie Projektu,  

c) nieprzestrzegania przez Pensjonariusza postanowień Umowy i/lub norm 

obowiązujących w CDO, w tym regulaminów wewnętrznych obowiązujących w 

CDO, i/lub zakłócania porządku w CDO, pod warunkiem uprzedniego 

bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń w dodatkowym terminie, 

d) zachowanie Pensjonariusza zagraża życiu lub zdrowiu innych osób przebywających 

w CDO lub uniemożliwia i/lub utrudnia innym pensjonariuszom pobyt w CDO, pod 

warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń w 

dodatkowym terminie, 

e) braku zapłaty jakichkolwiek należności na rzecz Fundacji przez okres co najmniej 2 

miesięcy, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania 

naruszeń w dodatkowym terminie, 

f) uszkodzenia i/lub zniszczenia mienia CDO i/lub innych osób, pod warunkiem 

uprzedniego bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń w dodatkowym 

terminie, 

g) stwierdzenia popełnienia przestępstwa podczas pobytu w CDO, 

h) jeżeli okaże się, że informacje i/lub dokumenty, w tym informacje o stanie zdrowia 

Pensjonariusza, były nieprawdziwe lub niepełne, w tym zarówno przekazane przed 

podpisaniem Umowy jak i w trakcie jej wykonywania,   

i) nieusprawiedliwionej (orzeczeniem lekarskim) nieobecności Pensjonariusza w CDO 

przed okres ponad 7 dni,  

j) pogorszenia się stanu zdrowia Pensjonariusza, wymagającego realizacji świadczeń 

zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne),  

k) stwierdzenia braku spełnienia przez Pensjonariusza warunków udziału w Projektu w 

okresie jego trwania. 
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4. Pensjonariusz może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania przez Fundację postanowień 

Umowy i/lub norm obowiązujących w CDO, w tym regulaminów wewnętrznych 

obowiązujących w CDO oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Pensjonariusza, 

wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie 

szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). 

5. W okresie 14 dni od podpisania Umowy obowiązuje okres aklimatyzacyjny, w czasie 

którego Pensjonariusz i CDO mogą odstąpić od Umowy gdy: 

a) informacje o stanie zdrowia Pensjonariusza okażą się nieprawdziwe, co zostanie 

potwierdzone orzeczeniem lekarskim, 

b) Pensjonariusz okaże się osobą chorą psychicznie lub agresywną w stopniu 

zagrażającym innym osobom, co zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim. 

6. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w trakcie trwania Projektu, Pensjonariusz 

traci prawo do ubiegania się o dalsze wsparcie w Projekcie. 

 

 

§ 6  

 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

2. W przypadku sprzeczności Umowy z Regulaminem Organizacyjnym i/lub Regulaminem 

Projektu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  

3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony. 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w tym kodeksu cywilnego.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Projektu 

2. Regulamin organizacyjny CDO 


