UMOWA O ŚWIADCZENIE
USŁUG OPIEKUŃCZYCH
zawarta w dniu ……….............……... r. w Dobroszowie Wielkim, pomiędzy:
Lipowy Zakątek Sp. z o o. z siedzibą w Dobroszów Wielki, ul. Lipowa 18, 60-010 Nowogród
Bobrzański,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000864466, REGON: 387266488, NIP: 9731074064,wysokość kapitału
zakładowego 5000,00 zł - kapitał zakładowy opłacony w całości,
reprezentowaną przez: ……………………………………..
zwaną w dalszej części „Lipowy Zakątek” lub „Placówką”
a Panią/Panem ........................................................................................................................
nr PESEL: ..................................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………………………………….
zam. ........................................................................................................................................
Reprezentowaną/y przez Opiekuna
.................................................................................................................................................
zwaną dalej „Pensjonariuszem”
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Pensjonariusz zleca, a Lipowy Zakątek przyjmuje do wykonania świadczenie usług, o których
mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie opieki realizowanej przez Lipowy Zakątek na
rzecz Pensjonariusza –Pani/a ...................................................
2. W ramach niniejszej umowy Lipowy Zakątek zapewnia Pensjonariuszowi całodobowy pobyt
i opiekę w placówce, w zakresie wskazanym w §2 ust.1 niniejszej umowy.
3. Lipowy Zakątek jest placówką otwartą, tzn., Pensjonariusz ma swobodę poruszania się po
obiekcie i poza nim po zgłoszeniu ww. informacji personelowi Placówki , zgoda wydawana jest
w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
§2
OBOWIĄZKI STRON
Lipowy Zakątek w ramach niniejszej Umowy, zobowiązany jest do całodobowego świadczenia usług
na rzecz Pensjonariusza określanych indywidualnie w zależności od potrzeb w skład których
wchodzą :
a) usługi opiekuńcze, polegające m.in. na:

- udzielaniu pomocy Pensjonariuszowi w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji, w tym w czasie choroby,
- opiece higienicznej, utrzymaniu czystości Pensjonariusza i jego otoczenia,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
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- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu Pensjonariuszy
z rodziną i społecznością lokalną,
b) podstawowa opieka pielęgniarska,
c) opieka lekarza,
d) pobyt w 1 lub 2-osobowych pokojach z łazienką o wysokim standardzie,
e) pełne wyżywienie, tj. 4 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie , obiad, kolacja),
f) dostęp do przestronnych pomieszczeń rekreacyjnych oraz pokoju pobytu dziennego,
g) przeprowadzanie dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych - pod warunkiem ich zlecenia
przez lekarza,
h) umożliwienie udziału Pensjonariuszom w terapii zajęciowej,
i) podnoszenie sprawności oraz aktywizowaniu Pensjonariuszy,
j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych Pensjonariuszy,
k) w miarę możliwości zorganizowanie czasu wolnego Pensjonariuszowi zgodnie z jego
zainteresowaniami i możliwościami psycho zycznymi.
2.

Pensjonariusz zobowiązany jest do:
a) terminowego stawienia się w siedzibie Lipowego Zakątka i jego opuszczenia z upływem
terminu pobytu, w dniu wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
b) rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania o wszelkich dolegliwościach i schorzeniach,
c) przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Lipowego Zakątka Sp. z o.o.,
d) zakupu i przekazania przyjmowanych przez Pensjonariusza leków Pielęgniarce
Oddziałowej, która zapewni ich prawidłową dystrybucję, dostosowaną do zaleceń
lekarskich, zgodnie z potrzebami Pensjonariusza,
e) Pensjonariusz, bez wiedzy Personelu Medycznego, nie może być w posiadaniu żadnych
leków oraz innych środków zażywanych doustnie.
f) zapewnienia we własnym zakresie pieluchomajtek i opatrunków specjalistycznych w razie
potrzeby,
g) terminowego uiszczania opłat za pobyt w Lipowym Zakątku, w wysokości wskazanej w § 5
niniejszej umowy.

3. Pensjonariusz wskazuje Pana/ Panią: ………………………. ............………………. jako osobę
uprawnioną do wyrażenia zgody na przeprowadzenie koniecznych badań i innych
niezbędnych czynności medycznych w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia
Pensjonariusza, powodującego niezdolność Pensjonariusza do świadomego wyrażenia zgody,
w szczególności zaostrzenia się chorób przewlekłych lub pojawienia się nowego schorzenia,
które uniemożliwiałoby prawidłowy kontakt z Pensjonariuszem.
4. Pozostałe zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin organizacyjny Lipowego
Zakątka, stanowiący Załącznik nr 1 nr do niniejszej Umowy.

§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Lipowy Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za Pensjonariusza w przypadku opuszczenia
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przez niego placówki w okresie trwania niniejszej umowy.
2. Lipowy Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez
Pensjonariusza, wywołane, powstałe w związku z lub będące następstwem:
a) działania siły wyższej,
b) okoliczności niezależnych od Placówki,
c) niezastosowania się do zaleceń lekarza lub personelu Lipowego Zakątka,
d) nieu d o s t ę p n i e n i a Placówce pełnej dokumentacji medycznej Pensjonariusza lub
niepoinformowania o przebytych chorobach,
e) pogorszenia stanu zdrowia Pensjonariusza,
f) nied o s t a r c z e n i a do Lipowego Zakątka w terminie przyjmowanych leków lub takich,
które powinien przyjmować Pensjonariusz.
3. Lipowy Zakątek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Pensjonariusza
pozostawione na terenie Placówki.
4. Pensjonariusz ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane przez niego w wyposażeniu
pokoju przekraczające normalne zużycie oraz za zniszczone lub uszkodzone przez
Pensjonariusza wyposażenie pokoju. Pensjonariusz zobowiązuje się zwrócić na rzecz Lipowego
Zakątka ich równowartość lub pokryć koszty naprawy.
5. Pensjonariusz zobowiązuje się opuścić Lipowy Zakątek w dniu rozwiązania niniejszej Umowy.
6. W przypadku nieopuszczenia Lipowego Zakątka przez Pensjonariusza do dnia rozwiązania
niniejszej umowy, Placówka po uprzednim poinformowaniu go o takim zamiarze, zastrzega
sobie prawo do odwiezienia Pensjonariusza na jego koszt do miejsca jego zamieszkania
wskazanego niniejszej Umowie.
§4
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ............................. do ……...….........….
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron umowy z zachowaniem
tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu.
3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy zgodnego pisemnego porozumienia stron bez
podania przyczyny.
4. Pensjonariusz może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych przyczyn, a w szczególności:
a) stwierdzenia rażących naruszeń w świadczeniu usług, o których mowa w § 2 ust.1
powstałych z winy Placówki, po wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania tych naruszeń z
wyznaczeniem co najmniej 7 – dniowego terminu do ich zaprzestania.
b) przekazania Pensjonariusza przez Lipowy Zakątek do innej placówki medycznej ze wskazań
medycznych, na okres przekraczający 7 dni.
5.

Lipowy Zakątek może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych przyczyn, a w szczególności:
a)

Rażącego nieprzestrzegania Regulaminu organizacyjnego Lipowego Zakątka przez
Pensjonariusza lub jego opiekuna.

b)

stwarzania przez Pensjonariusza zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego, personelu
medycznego lub innych Pensjonariuszy znajdujących się w Lipowym Zakątku,

c)

w przypadku nierzetelnego i niezgodnego z prawdą poinformowania Placówki
o dolegliwościach, schorzeniach i przeciwwskazaniach do podjęcia rehabilitacji
występujących u Pensjonariusza;
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d) Nieuiszczenia przez Pensjonariusza w terminach wskazanych w § 5 niniejszej umowy opłaty
za pobyt, pomimo upłynięcia wyznaczonego przez Lipowy Zakątek dodatkowego 2
dniowego terminu do jej uiszczenia.
§5
PŁATNOŚCI
1. Świadczenie usług przez Lipowy Zakątek jest odpłatne.
2. Opłata za pobyt Pensjonariusza w Lipowym Zakątku wynosi:
a) 4800 zł bru o za każdy pełny miesiąc,
b) 200 zł za każdą 1 dobę pobytu.
3. Za wykonane na rzecz Pensjonariusza usługi dodatkowe Lipowy Zakątek może pobierać opłaty
dodatkowe, po ich zaakceptowaniu przez Pensjonariusza.
4. Pensjonariusz zobowiązuje się uiścić pierwszą opłatę za pobyt najpóźniej w ciągu 2 dni
roboczych od rozpoczęcia pobytu w Placówce.
5. Pensjonariusz zobowiązuje się uiszczać kolejne opłaty miesięczne z góry za każdy kolejny miesiąc
pobytu w Lipowym Zakątku, do 10-go dnia każdego miesiąca.
6. Opłaty wskazane w pkt. 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać przelewem na rachunek Lipowego
Zakątka: 22 9657 0007 0000 0018 6720 0001 Bank Spółdzielczy w Żaganiu z wskazaniem w tytule
przelewu imienia i nazwiska Pensjonariusza.
§6
ZAKOŃCZENIE UMOWY
1. Lipowy Zakątek zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia
w przypadku:
a)gdy Pensjonariusz pomimo upomnienia, stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego,
innych Pensjonariuszy lub personelu medycznego Lipowego Zakątku.
b)stwierdzenia zatajenia przez Pensjonariusza istotnych informacji o stanie zdrowia
Pensjonariusza, które wykluczyłyby obecność Pensjonariusza w Lipowym Zakątku z uwagi
na jego stan zdrowia.
2. W przypadku nieopuszczenia Lipowego Zakątku przez Pensjonariusza w dniu rozwiązaniu
niniejszej umowy, Lipowy Zakątek jest uprawniony do żądania od Pensjonariusza opłaty
dodatkowej w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień pobytu Pensjonariusza w Lipowym
Zakątku po dniu rozwiązania niniejszej Umowy.
3. Umowa wygasa w dniu śmierci Pensjonariusza.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W ramach niniejszej umowy, każda ze Stron przetwarza dane osobowe w szczególności dane
osobowe Pensjonariusza, pełnomocnika oraz pracowników Placówki, a także
współpracowników, i innych osób kontaktujących się z daną Stroną w ramach wykonywania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1 powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”,
przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym na
potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po
wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również przypadki
przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes
danej Strony.
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3. Każda ze Stron zobowiązana jest do przetwarzana Danych osobowych zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie
RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Każda ze Stron zobowiązana jest do ochrony i zachowania w tajemnicy Danych osobowych i
przetwarzania ich jedynie w prawnie uzasadnionym celu, zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia RODO.
5. Szczegółowa informacja na temat danych osobowych przetwarzanych przez Lipowy Zakątek,
sporządzona w oparciu o art. 13 rozporządzenia RODO, znajduje się w załączniku nr 2 do
niniejszej Umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Lipowego Zakątka Sp. z o. o.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej zestron.

PENSJONARIUSZ/OSOBA UPOWAŻNIONA

LIPOWY ZAKĄTEK

Załączniki:
1. Regulamin organizacyjny Lipowego Zakątka Sp. z o.o.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
3. Kartoteka Pensjonariusza.
4. Wywiad dotyczący stanu zdrowia.
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