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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

w ramach projektu 

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

 

(Aktualizacja z dnia 02.01.2020 r.) 

 

Oś priorytetowa:  RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

 

§1 

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych określa zasady świadczenia usług opiekuńczych przez Gminę Sadowie 

w ramach realizacji projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie 

Sadowie” na terenie gminy Sadowie.  

§2 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają  

1) regulamin -  regulamin świadczenia usług opiekuńczych określa zasady świadczenia usług opiekuńczych przez 

Gminę Sadowie w ramach realizacji projektu „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 

społecznie w gminie Sadowie” 

2)  projektodawca / organizator usług opiekuńczych – Gmina Sadowie 

3) realizator usług opiekuńczych – podmiot, któremu Gmina Sadowie przekaże realizację zadania publicznego w 

postaci realizacji usług opiekuńczych 

3) projekt - należy przez to rozumieć projekt pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych 

społecznie w gminie Sadowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie RPSW.09.02.00; 

4) odbiorca usług opiekuńczych - uczestnik Projektu, na rzecz którego ma być świadczona usługa opiekuńcza,  

osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 

7) Kierownik/Kierowniczka Projektu – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą Projektem  

8) miejsce pobytu / miejsce świadczenia usług opiekuńczych – adres pod którym przebywa uczestnik projektu na 

rzecz którego mają być świadczone usługi opiekuńcze  

 

§3 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane w ramach projektu odbywać się będą w okresie od 

październik 2019 r. do listopad 2021 r. 

 

§4 

Cel usług opiekuńczych i oczekiwane efekty:  

1. Celem usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które 

doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają 

pomocy innych osób.  

2.Organizacja świadczenia usług powinna zakładać możliwie jak najwyższą partycypację osoby objętej usługami w 

wykonywanie poszczególnych czynności (charakter wspierająco - aktywizujący usługi, a nie wyręczający) oraz 

ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem tej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości.  

 

§5 

1. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby objętej usługami i w jej najbliższym 

otoczeniu. 

2. Usługi świadczone będą w dni robocze. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu usługi 

mogą być świadczone w dni świąteczne oraz w dni wolne od pracy. 
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3. Przewiduje się świadczenie usług opiekuńczych przez 5 opiekunów dla 20 uczestników projektu 

zamieszkujących gminę Sadowie (na jednego opiekuna przypadają 4 osoby). Miesięczne zaangażowanie 

opiekuna dla jednego uczestnika projektu przewiduje się średnio na 40 godzin z uwzględnieniem urlopów, 

świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne.  

5. Pomoc może być przyznana:  

a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest 

pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;  

b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, 

wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;  

c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, 

wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.  

 

§6 

1. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:  

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem 

produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków 

lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie 

porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i 

ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące 

prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc 

przy przemieszczaniu się);  

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu 

potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, 

pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej 

w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);  

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego 

zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki 

środowiskowej  

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie 

kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, 

ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające 

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).  

2. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określany indywidualnie w kontrakcie 

trójstronnym (Załącznik nr 2 do regulaminu). Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy uczestnikiem 

projektu (lub jej opiekunem prawnym), realizatorem usług wyłonionym w otwartym konkursie z 

wykorzystaniem mechanizmu zlecenia zadań publicznych wraz z osobą realizującą usługi opiekuńcze oraz 

Organizatorem. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli 

stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. 

3. Usługi wykonywane będą na podstawie indywidualnego zakresu usług opiekuńczych (Załącznik nr 3 do 

regulaminu), które zawierało będzie : 

a)  imię, nazwisko i adres podopiecznego, 

b)  okres, na jaki przyznane zostały usługi, 

c)  ilość godzin usług, w jakich terminach mają być świadczone oraz zakres usług. 

4. Szczegółowy zakres i wymiar usług określany jest przez organizatora usług opiekuńczych indywidualnie dla 

każdej osoby wymagającej tego rodzaju pomocy, biorąc pod uwagę:  

a) konieczność zaspokojenia podstawowych i niezbędnych potrzeb,  

b) inne potrzeby osoby wymagającej wsparcia, odpowiadające celom i mieszczące się w możliwościach 

wsparcia,  

c) socjalno - bytową i rodzinną osoby, jej stan zdrowia i sprawność psychofizyczną,  
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d) możliwości wykorzystania uprawnień i zasobów osoby oraz jej otoczenia (rodzina, pomoc sąsiedzka, 

wolontariat itp.). 

 

§7 

1. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 

a. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są bezpłatne dla Uczestnika/-czki, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

b. dla Uczestnika/-czki, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, Realizator Projektu przewiduje pobieranie odpłatności za świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, skorelowane z zasadami dotychczas obowiązującymi w Gminie 

Sadowie  zgodnie z obowiązującą „Uchwałą nr XV/88/2019 Rady Gminy w Sadowie z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat jak również tryb ich pobierania”. 

2. Organizator usług opiekuńczych przewiduje pobieranie odpłatności w sytuacji o której mówi § 7 punkt 1 b w 

następujących wysokościach: 

a. osoby z poziomem powyżej 150% do 250% właściwego kryt. dochodowego– 40,00 zł (osoba samotnie 

gospodarująca) oraz 120 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi 

opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

b. osoby z poziomem powyżej 250% do 300% właściwego kryt. dochodowego– 120,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 200 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

c. osoby z poziomem powyżej 300% do 350% właściwego kryt. dochodowego– 240,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 320 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

d. osoby z poziomem powyżej 350% do 400% właściwego kryt. dochodowego– 400,00 zł (osoba 

samotnie gospodarująca) oraz 480 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z 

usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

e. osoby z poziomem powyżej 400% właściwego kryt. dochodowego– 800,00 zł (osoba samotnie 

gospodarująca) oraz 800 zł (osoba w rodzinie) za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi 

opiekuńczej w miejscu zamieszkania 

3. Podstawą kalkulacji jest wskazana w uchwale o której mowa w § 7 punkt 1 b stawka 20 zł za 1 godzinę opieki 

przy średnim zaangażowaniu opiekuna 40 h w miesiącu na jedną osobę 

4. W wyjątkowych sytuacjach i z przyczyn obiektywnych w przypadku świadczenia usług w okresie krótszym 

niż połowa miesiąca, opłaty nie pobiera się.  

5. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest umowa pomiędzy organizatorem 

usług a uczestnikiem/uczestniczką projektu, która reguluje szczegółowo zasady wnoszenia odpłatności lub ich 

braku (kwota ustalona na podstawie załącznika do formularza rekrutacji) 

6. Opłaty uiszcza się za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

 

§8 

Warunki realizacji usług opiekuńczych 

1. Warunki materialne zgodnie z indywidualnym zakresem czynności niezbędne dla realizacji usług 

opiekuńczych zapewnia osoba obejmowana usługami np. 

a) produkty żywnościowe do przygotowania posiłków  

b) pokrycie kosztów podróży osobie świadczącej usługi opiekuńcze w celu towarzyszenia lub załatwiania 

spraw urzędowych, zdrowotnych, zakupów w przypadku, gdy miejsce to znajduje się w odległości 

większej niż 1 km od miejsca świadczenia usługi opiekuńczej. 

c) zabezpieczenia odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków higienicznych do mycia rąk, 

jeśli są niezbędne przy wykonywaniu czynności. 
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2. Miejsce świadczenia usług opiekuńczych powinno spełniać następujące warunki: 

a) właściwy stan higieniczny i sanitarny lokalu umożliwiający świadczenie usług opiekuńczych, 

b) być wyposażone w niezbędne dla świadczenia usług, w szczególności: 

• podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, 

• środki czystości i przybory toaletowe, 

• środki kosmetyczne, materiały higieniczne, preparaty pielęgnacyjne,  

• środki pomocnicze,  

• sprzęt pomocniczy. 

 

§9 

1. Osoba realizująca usługi opiekuńcze zobowiązana jest do:  

a) świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym w indywidualnym 

zakresie usług opiekuńczych,  

b) stosowania zasady wspomagania osoby objętej usługami w wykonywaniu czynności, 

aktywizowania jej (a nie wyręczania),  

c) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji uzyskanych na temat osoby objętej 

usługami (w szczególności dotyczących sytuacji życiowej i materialnej oraz stanu zdrowia) i osób 

stanowiących jej najbliższe otoczenie,  

d) dbałości o dobro osoby objętej usługami, w tym o jej bezpieczeństwo oraz o mienie, w 

szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wprowadzania nieupoważnionych osób trzecich do 

jej mieszkania,  

e) przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z osobą objętą usługami oraz osobami 

z jej najbliższego otoczenia, w tym stosowania zwrotów grzecznościowych, o ile osoby te nie 

wyraziły woli zwracania się do nich w inny sposób,  

f) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych,  

g) niezwłocznego informowania organizatora usług opiekuńczych o:  

• braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług (np. z powodu choroby),  

• braku możliwości wejścia do mieszkania osoby objętej usługami,  

• konieczności czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług ze względu na 

specyficzną sytuację osoby objętej usługami (np. pobyt w szpitalu, wyjazd, sprawowanie opieki 

przez inną osobę),  

h) rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od osoby objętej usługami z 

przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacenie rachunków (rozliczenie 

najpóźniej w dniu następnej wizyty na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty),  

i) prowadzenia zeszytu rozliczeń finansowych dokonywanych w imieniu klienta, w którym dowody 

potwierdzające poszczególne wydatki (np. paragony) są na trwałe w nim umieszczone, 

j) nie obarczania osoby objętej usługami osobistymi problemami, w tym przestrzegania zasady nie 

pożyczania od niej środków pieniężnych,  

k) szanowania woli osoby objętej usługami w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności 

usługowych, jeśli nie kolidują one z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi standardami życia,  

l) dokumentowania wykonania czynności opiekuńczych,  

2. Osobie realizującej usługi opiekuńcze zabrania się:  

a) czerpania korzyści finansowych lub materialnych ze szkodą dla klienta lub jego bliskich (działań 

na rzecz uzyskania spadku, darowizny, kredytu, pożyczki lub innych czynności powodujących 

przysporzenie korzyści majątkowych dla opiekunki kosztem klienta oraz innych czynności 

wykorzystujących ograniczoną możliwość oceny sytuacji przez klienta, które prowadzą do szkody 

dla klienta lub jego bliskich);  

b) dokonywania meldunku w miejscu zamieszkania (lokalu) klienta;  

c) organizowania pochówku zmarłego klienta;  

d) posługiwania się kartą płatniczą lub kredytową klienta;  

e) przekazywania osobom nieupoważnionym i bez zgody klienta informacji dotyczących klienta, w 

szczególności dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, 
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przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, 

jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz 

danych dotyczących wskazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

3. Wymagania dotyczące osoby zatrudnianej do świadczenia usług opiekuńczych są następujące:  

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, 

pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy 

społecznej;  

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie 

lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie 

z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.  

c) posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 styczeń 2020 r.  

2. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia realizacji Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzanie dodatkowych 

postanowień. 

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

5. Uczestnicy/-czki Projektu są zobowiązani do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się 

rozstrzygnąć go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie 

Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik 1 – Umowa na świadczenie usług opiekuńczych 

Załącznik 2 – Kontrakt Trójstronny 

Załącznik 3 – Indywidualny Zakres usług opiekuńczych 
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Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług opiekuńczych 

 

 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

nr …………… 

w ramach projektu 

„Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w gminie Sadowie” 

 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych, na podstawie umowy o dofinansowanie  nr RPSW.09.02.01-26-0086/18-00 podpisanej pomiędzy 

Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Sadowie. 

 

zawarta w dniu ………………….……. pomiędzy: 

 

Gminą Sadowie, z siedzibą SADOWIE 86, 27-580 Sadowie,  

NIP: 863-160-98-78, REGON 830410014,  

reprezentowanym przez Panią Marzenę Urban - Żelazowską – Wójta Gminy,  

zwaną dalej „Organizatorem Usług Opiekuńczych” lub „Organizatorem” 

 

a 

 

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkałą/łym w ……………………………………………..………………………………... 

………………………………………………………….……………………………………………… 

PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

zwanym dalej „Uczestnikiem” 

 

Organizator i Uczestnik w dalszej części Umowy będą zwani również łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

Organizator oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w formie wsparcia polegającej na 

świadczeniu zleconych przez Organizatora usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

 

§ 2 

1. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej przedłożonej w toku 

postępowania rekrutacyjnego (w tym w Formularzu Zgłoszeniowym), a także we wszystkich oświadczeniach 

są zgodne z prawdą i nadal aktualne oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania 

Organizatora o każdej ich zmianie oraz do okazania kopii aktualnych dokumentów w tym zakresie.  

2. Jednocześnie Uczestnik w związku z przystąpieniem do Projektu oświadcza, iż: 

a) wyraża wolę uczestnictwa w usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania;  

b) zna i spełnia wszystkie kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału w usługach opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania o których mowa w Regulaminie świadczenia usług opiekuńczych; 

c) został poinformowany przez Organizatora, że Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

d) jest świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług opiekuńczych oraz pozostałymi 

dokumentami dotyczącymi Projektu, w tym Regulaminem Projektu i akceptuje wszystkie ich postanowienia 

oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 
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§ 3 

1. W ramach Projektu Organizator zobowiązuje się zapewnić i zrealizować na rzecz Uczestnika w terminie od 

dnia ……… do dnia 30.11.2021 r. usługi opiekuńcze. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą odbywać się w miejscu zamieszkania Uczestnika z uwzględnieniem 

jego bliskiego otoczenia i w terminach ustalonych w porozumieniu z Uczestnikiem. 

3. Szczegółowy rodzaj, zakres i wymiar usług opiekuńczych, o których mowa w ust. 1 będzie realizowany na 

podstawie kontraktu trójstronnego zawartego pomiędzy uczestnikiem projektu (lub jej opiekunem prawnym), 

realizatorem usług wyłonionym w otwartym konkursie z wykorzystaniem mechanizmu zlecenia zadań 

publicznych wraz z osobą realizującą usługi opiekuńcze oraz Organizatorem. 

 

§ 4 

1. Zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, 

liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawa obliczenia wysokości dochodu 

na osobę w rodzinie (stanowiącej załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego), Uczestnik oświadcza, a 

Organizator przyjmuje do wiadomości, że wysokość dochodu Uczestnika wynosi …….., i przekracza / nie 

przekracza* 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie) o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Uczestnik oświadcza że jest osobą samotnie gospodarującą / osobą w rodzinie* 

3. Na podstawie §7 ust. 1 i 2 Regulaminu świadczenia usług opiekuńczych ustala się, że:  

- usługi opiekuńcze w projekcie świadczone są bezpłatnie 

lub 

- odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wynosi …………. miesięcznie. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty raz w miesiącu za usługi opiekuńcze w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni  

5. Opłatę wynikającą z niniejszej umowy uiszcza się za okresy miesięczne na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Sadowie, o numerze:  ……………………………………., tytułem „odpłatność z tytułu świadczenia usług 

opiekuńczych za miesiąc ……., imię i nazwisko uczestnika” 

6. Przy dokonywaniu przelewu należy zwrócić uwagę, aby zawarte były w nim: imię i nazwisko 

świadczeniobiorcy; miesiąc, którego dotyczy opłata. 

7. W przypadku płatności regulowanej przelewem z rachunku bankowego Uczestnika – za dzień zapłaty uznaje 

się dzień wpływu środków na rachunek bankowy wskazany w ust. 5. 

 

§ 5 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku 

z realizacją Umowy. 

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają zgodnie,  

że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora 

(Lidera). 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Organizatora i jednym dla 

Uczestnika.  
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          ……………………………….                   ………………………………. 

      Organizator                                                            Uczestnik/Uczestniczka 

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług opiekuńczych 

 

 

KONTRAKT TRÓJSTRONNY 

INDYWIDUALNY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

IMIĘ I NAZWISKO:............................................................................................................. 

PESEL::........................................................................................ 

ADRES ZAMIIESZKANIA:………..................................................................................... 

 

 

Lp.  Zakres usług  Zaznaczyć znakiem X  

I  Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych   

1  Czynności żywieniowe   

 przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem zalecanej diety,   

 pomoc w przygotowywaniu posiłków,   

 dostarczanie gotowych posiłków,   

 pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie osoby, o ile tego 

wymaga,  
 

 inne:   

2  Czynności gospodarcze   

 przynoszenie opału, palenie w piecu,   

 sprzątanie, a tym: utrzymywanie w czystości najbliższego 

otoczenia osoby starszej,  
 

 utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych,   

 pranie odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, niezbędne 

prasowanie.  
 

3 Czynności organizacyjne   

 ustalanie i / lub towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i 

badań laboratoryjnych,  
 

 realizacja recept,   

 załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas 

wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach,  
 

 pomoc w czynnościach regulowania opłat,   

 zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych,   

 inne:   

II  Opieka higieniczna   

1  Utrzymanie higieny osobistej:   

 mycie ciała, mycie głowy, kąpiel,   

 czesanie,   

 obcinanie paznokci,   

 golenie,   

 pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,   

 układanie osoby w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji ciała,   

 zmiana pielucho-majtek,   

 czyszczenia protez zębowych.   

2  Zmiana bielizny osobistej i pościelowej.   
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3  Słanie łóżka.   

4  Inne czynności:   

III  Pielęgnacja zalecona przez lekarza   

1  Czynności pielęgnacyjne   

 oklepywanie   

 stosowanie okładów i kompresów   

 zmiana opatrunków   

2  Podawanie leków   

3  mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru  

/niepotrzebne skreślić/  
 

4  Inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń 

lekarskich  

takie jak:  

 

IV  Zapewnienie kontaktów z otoczeniem   

1  Inicjowanie oraz ułatwienie kontaktów z rodziną i 

środowiskiem lokalnym.  
 

2  Organizowanie wyjść osoby, np. spacery na świeżym 

powietrzu.  
 

3  Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych.   

4  Pomoc w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych i 

rekreacyjnych.  
 

5  Inne czynności:   

V  Liczba dni i godzin w tygodniu   

 

 

 

 
................................................................   ....................................................................  
                   Podpis organizatora usług                           Podpis realizatora usług 

 

 

 

.................................................................                    ....................................................................... 
podpis osoby świadczącej usługi opiekuńcze                              podpis osoby korzystającej z usług opiekuńczych 
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Załącznik nr 3 do regulaminu świadczenia usług opiekuńczych 

 

 

 

Indywidualny zakres usług opiekuńczych 

 
 

Data ………………………………… 

 

Nazwisko i imię świadczeniobiorcy ……………….………………………………………………… 

 

Adres świadczeniobiorcy: Sadowie ul. ........................…………………………………………… 

 

Okres na jaki zleca się usługi ……………………………….………………………………………. 

 

Liczba zlecanych godzin: 

 

Dni robocze …………………………………………………………….………………………………………….. 

 

Dni wolne od pracy …………………………………………………..……………………………………………. 

 

 

Zakres usług:  

 

1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych  

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

2. opieka higieniczna 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3. pielęgnację zaleconą przez lekarza 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………. 
                   (podpis opiekuna) 

 

 

 

 


