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UMOWA UCZESTNICTWA  

w Projekcie pn: „CAŁODOBOWY DOM OPIEKI W STAREJ WSI” 

 

zawarta w dniu …………..………   roku  w Starej Wsi pomiędzy: 
 

LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE z siedziba w Krakowie, ul. Mały Rynek 8, 31-041 Kraków, NIP: 
6762455624, REGON: 385864819, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000521980 -  
zwaną w dalszej części niniejszej umowy  „Zamawiającym” którą reprezentuje ARTUR DEMKIEWICZ 
Wiceprezes Zarządu 

 
a 

Panią / Panem ……………........................................................................................................................ 

zamieszkałym/łą w ………......................................................................................................................... 

PESEL: ……………………………………….,  

zwanym/zwaną w dalszej części Umowy „Uczestnikiem/czką Projektu ”, 

 

zwani  łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, 

  o następującej treści: w związku z przystąpieniem ww. Uczestnika/czki projektu pn.: „CAŁODOBOWY 

DOM OPIEKI W STAREJ WSI””  

 

Strony postanawiają, co następuje: 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.   Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udziału w Projekcie „CAŁODOBOWY DOM 

OPIEKI W STAREJ WSI”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, 

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer konkursu: 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20  od dnia przystąpienia podpisania umowy do 30.09.2023 r. 

2.   Zasady udziału w projekcie określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa oraz niniejsza umowa. 

3.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

4.   Placówka działająca pod nazwą: CAŁODOBOWA DOMU OPIEKI W STAREJ WSI” (CDO)  

zapewnia  całodobową  opiekę dla osoby będącej uczestnikiem/czką projektu, o którym mowa  

w ust. 1.  

5.  Opieka w CDO polega na świadczeniu usług: 

1)  opiekuńczych zapewniających: 
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, 
c) opiekę higieniczną, 
d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
e) kontakty z otoczeniem, 
f)pomoc w usprawnianiu kondycji psychofizycznej (wsparcie psychologiczne + fizjoterapia); 

2) bytowych zapewniających: 
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a) miejsce pobytu, 
b) wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja,  

w tym posiłki dietetyczne wg zaleceń lekarza oraz dostęp do  napojów pomiędzy 
posiłkami), 

c) utrzymanie czystości, 

d) organizację czasu wolnego, w tym aktywizację społeczną. 
6.   Sposób świadczenia usług będzie uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną   

i intelektualną  oraz  indywidualne potrzeby i możliwości  Uczestnika/ czki projektu osoby 
przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym  w szczególności prawo do godności, 
wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych 
zapewniając korzystanie z posług religijnych,  dostępu do informacji, organizacji świąt, uroczystości 
okazjonalnych oraz umożliwieniu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych. 

7.   Realizacja planowanego wsparcia odbywać się będzie na podstawie Indywidualnych Planu Opieki 
(IPO), opracowanych przez personel CDO. 

8.   Usługi będą świadczone w wydzielonej i użyczonej LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE części  budynku 
należącym do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi nr. pos. 778 z oddzielnym wejściem i windą. 

9.   Uczestnikowi/ czce projektu zostanie zapewnione miejsce w pokoju jedno lub dwu osobowym 
pokoju z łazienką. 

10.  Do dyspozycji Uczestnika/ czki projektu będą również udostępnione inne pomieszczenia CDO m. 
in.:  pokój dzienny / jadalnia z aneksem kuchennym, sala do ćwiczeń. 

11. Opłaty za pobyt w CDO będą  pobierane wyłącznie od uczestników których dochód przekracza 
150% kryterium dochodowego pomocy społecznej. 

12.  Koszt pobytu w CDO w okresie realizacji projektu za pełny miesiąc wyniesie 120,00 zł i może ulec      
zmianie. 

13. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:…………………………………….., którego 
właścicielem jest: LOYOLA - DZIEŁA JEZUICKIE RYNEK MAŁY 8,31-041 KRAKÓW.  

 

§ 2 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE WSPARCIA 

 
1.  Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik/czka oświadcza, że spełnia wymogi kwalifikowania 

się do projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa do Projektu 
2.  Uczestnik/czka ma prawo do: 

1) poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji, 
2) bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, 
3) zachowania przez personel tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia i życia 

osobistego, 
4) korzystania z wszystkich usług świadczonych przez CDO, 
5) przebywania poza CDO po uprzednim zawiadomieniu personelu, w szczególnych przypadkach 

po uzyskaniu zgody lekarza lub Kierownika CDO, 
6) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nie naruszający praw innych 

uczestników, 
7) uzyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb, 
8) utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem, 
9) uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonych przez CDO, 
10)  swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, 
11)  swobodnego poruszania się po terenie CDO i poza nim, o ile nie istnieją przeciwskazania 

natury zdrowotnej i psychicznej, 
12)  otrzymywania posiłku zgodnie z dietą, o ile taka jest zalecana przez lekarza, 
13)  pomocy pracowników CDO w rozwiązywaniu osobistych problemów.  

 
3. Uczestnik/czka ma obowiązek: 

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

2) zachowania trzeźwości i bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, narkotyków oraz środków 
odurzających na terenie CDO, 

3) przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie CDO, 
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4) dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w pokoju  
i innych pomieszczeniach ogólnego użytku, 

5) współdziałania z personelem w zaspokajaniu własnych potrzeb, w tym w stosowaniu się do 
zaleceń lekarza, 

6) współdziałania w realizacji planu wsparcia, opracowanego z udziałem Uczestnika, jeżeli udział 
ten był możliwy ze względu na stan zdrowia, 

7) przestrzegania praw innych uczestników, 
8) zyskania zgody Kierownika CDO na zmiany w wyposażeniu zajmowanego pokoju, 
9) dbania o mienie CDO, szczególnie pozostającego w bezpośredniej dyspozycji Uczestnika oraz 

powiadamiania personelu o wystąpieniu wszelkich awarii wyposażenia, (w przypadku 
umyślnego uszkodzenia, zniszczenia sprzętu lub wyposażenia przez uczestnika/czkę, osoba ta 
może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy, lub zakupu nowego sprzętu lub 
wyposażenia), 

10) zgłaszanie Kierownikowi CDO wyjść i wyjazdów wraz z określeniem adresu pobytu, 
11) niezwłoczne powiadamianie personelu Domu o sytuacji uniemożliwiającej powrót do CDO w 

ustalonym wcześniej czasie oraz podania nowego terminu, 
12)  w okresie przebywania Uczestnika poza CDO nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

Uczestnika. CDO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu zdrowia uczestnika wywołane 
przyczynami niezależnymi od CDO, 

13)  zgłaszania personelowi projektu faktu przyjmowania odwiedzin krewnych  
i znajomych, 

14)  przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00, 
15)  przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania i właściwego stosunku do współuczestników 

jak i do personelu, 
16)  przyczyniania się do dbania o dobrą atmosferę w CDO oraz prawidłowego jego funkcjonowania. 

 
4. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do: 

1) wniesienia opłaty1 w wysokości 120,00 PLN na konto …………………………………….. 
2) dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją 

projektu, 
3) wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego 

zakończeniu, 
4) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, 
5) podpisania umowy uczestnictwa.  

 
§ 3 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić  
z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji uczestnika/czki może zostać obciążony 
kosztami uczestnictwa w projekcie. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik/czka zrezygnuje z udziału w projekcie w trakcie jego trwania  
w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

4.  Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę  
w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) rażącego naruszenia postanowień obowiązujących Regulaminów w CDO  
i niewywiązywania się z zapisów umowy (załącznik nr 8) 

3) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w obowiązujących Regulaminach, w 
szczególności przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków 
lub środków psychotropowych. 

 

 

 
1 wysokość może ulec zmianie ok. +/- 15% wskazanej kwoty  
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§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między Realizatorem Projektu a Uczestnikiem/-czką Projektu związane  

z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Realizatora Projektu. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 

Realizatora Projektu, jednym dla Uczestnika/-czki Projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

 

 
 

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

  Data i podpis Realizatora Projektu                           Data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 
 

  

 

 

 


