
Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim 

Załącznik nr 3 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

 

Zawarta w dniu ……… r. w Minikowie,  

pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie, 

reprezentowanym przez Ryszarda Kamińskiego – dyrektora, zwanym w dalszej części 

Usługodawcą, 

a 

Panią/Panem .....................................………...................., PESEL ........….........................., 

adres zamieszkania: .....................…………………….........................................., zwaną/ym  

w dalszej części Usługobiorcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji Projektu „Opieka w zagrodzie – 

gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie świadczenia dziennych usług 

opiekuńczych w Gospodarstwie Opiekuńczym na rzecz Usługobiorcy, który jest osobą 

niesamodzielną. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez Opiekuna/ów przy wsparciu 

Wolontariusza/y, zaangażowanych przez Usługodawcę. 

 

§ 2 

Świadczenie dziennych usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym 

 

1. Opiekun sprawuje opiekę nad osobami niesamodzielnymi w gospodarstwie opiekuńczym.  

2. Gospodarstwo zapewnia dostęp do usług przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto gospodarstwo zapewnia 

wyżywienie dla podopiecznych w postaci obiadu, napojów i przekąsek. 



3. Wolontariusz prowadzi animacje i zajęcia dla osób niesamodzielnych oraz wspiera 

opiekuna w godzinach funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego.  

4. Sposób funkcjonowania Gospodarstwa Opiekuńczego określa Regulamin Porządkowy 

Podopiecznych przebywających w Gospodarstwie Opiekuńczym, stanowiący załącznik  

do niniejszej umowy, który jest dostępny w Gospodarstwie. 

 

§ 3 

Obowiązki Usługobiorcy 

 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, pod 

rygorem możliwości rozwiązania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że Usługobiorca  

w regulaminie jest określany mianem „Podopiecznego”, 

b) codziennego – minimum 5 godzin dziennie – korzystania z usług świadczonych  

w Gospodarstwie, w tym uczestnictwa w zajęciach, w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy. Dopuszczalne są nieobecności, jednak wskazane jest uprzedzenie opiekuna  

o możliwej nieobecności. Maksymalna dopuszczalna ilość nieobecności bez konieczności 

podawania przyczyny w miesiącu wynosi 5 dni. Przy nieobecnościach dłuższych niż 5 dni, 

konieczne jest okazanie, w przeciągu 14 dni od początku nieobecności, oświadczenia 

usprawiedliwiającego/wyjaśniającego nieobecność. W przypadku jego braku, niniejsza 

umowa może zostać rozwiązana, 

c) zorganizowania i sfinansowania we własnym zakresie dojazdów do gospodarstwa 

opiekuńczego w celu korzystania z usług świadczonych w ramach projektu. 

2. Usługobiorca, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), wyraża zgodę 

na nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowo rozpowszechnianie 

wizerunku i wypowiedzi przez Usługodawcę, utrwalonych na zdjęciach wykonanych podczas 

realizacji Projektu oraz w filmach dokumentujących działania Projektu, dla celów 

związanych z działalnością statutową Usługodawcy oraz dla potrzeb komunikacji 

wewnętrznej, promocji Projektu oraz jego monitoringu, ewaluacji, kontroli i audytu. 

Niniejsza  zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez Usługodawcę wizerunku Usługobiorcy 

w formie zdjęć cyfrowych i analogowych oraz wizerunku i wypowiedzi Usługobiorcy  

w filmach za pośrednictwem dowolnego medium na polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: utrwalenie na jakimkolwiek 

nośniku papierowym lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie 

światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w tym CD i DVD, zwielokrotnienie 



jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 

audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, 

wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, prawo obrotu w kraju i za granicą, wypożyczanie, 

najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których zdjęcia, film i materiał utrwalono, 

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie 

nadań, zapisów i wielkości nakładów, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity lub Internetu, 

retransmisja filmu, sporządzanie wersji obcojęzycznych. 

 

§ 4 

Obowiązki Usługodawcy 

 

1. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia usług wskazanych w § 1, na zasadach 

określonych w § 2 niniejszej umowy. 

2. Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy 

personelem Gospodarstwa (opiekunowie i wolontariusze) a Usługobiorcami. 

3. Usługodawca zobowiązany jest do monitorowania opinii Usługobiorców na temat jakości 

świadczonej usługi. 

4. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia Usługobiorcy ubezpieczenia NNW  

w trakcie świadczenia usługi. 

 

§ 5 

Opłaty z tytułu świadczonej usługi 

 

Usługa, której dotyczy niniejsza umowa, określona w paragrafie 1, jest bezpłatna dla 

Usługobiorcy. Koszt usługi pokrywany jest ze środków przyznanych na realizację projektu 

”Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”,  

w tym pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 6 

Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od … do … r. 

2. Świadczenie usługi rozpocznie się w dniu … r. 

3. Miejsce realizacji usługi …(adres gospodarstwa)…. 



 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu 7 

dni wypowiedzenia.  

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod 

rygorem  nieważności.  

3. Umowa wygasa w dniu zakończenia świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz 

Usługobiorcy, ustalonym w paragrafie 6 niniejszej umowy. 

4. Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez 

Usługobiorcę postanowień Umowy.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie. 

3. Ewentualne spory wynikające z Umowy strony będą się starały rozwiązywać w sposób 

polubowny, a w przypadku kiedy rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, o sporze 

rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

stron. 

 

 

 

 

USŁUGODAWCA           USŁUGOBIORCA 


