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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

W ramach projektu „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- 
„Bliżej Siebie” 

   
UMOWA NR …………. 

 

 
Utworzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014- 2020-  w  zakresie, 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne, 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa  

 

 

 

 

Zawarta w dniu ..........………......... pomiędzy: P.H.U.”MIDREW” Zespół Placówek Oświatowo- 

                                                                     Edukacyjno-Rekreacyjnych 

                                                                      Grażyna Michura 

                                                                           Młynne 269 

                                                                          34-600 Limanowa 

 

1. „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” 

     z siedzibą w Limanowej przy ulicy Reymonta 1, 34-600  Limanowa: 

zwanym w dalszej treści umowy: „Centrum Opiekuna” 

a 

2. Uczestnikiem projektu 

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

Zamieszkałym/ą ………………..,…………………………………………………………..…….., 

zwanym w dalszej treści umowy „Uczestnikiem” 

 

 

Działalność Placówki w  ramach projektu „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej 
Siebie”. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Utworzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014- 2020-  w  zakresie, 9 Osi Priorytetowej- Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa  
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§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo- specjalistycznych w projekcie  

„Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” 
 

Dla uczestnika…………………………………………………………………………...... 

(imię i nazwisko) 

 

urodzonego …………………….…………….…... 

 (data urodzenia) 

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta od ......................................... do zakończenia projektu  

„Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” 

 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron. 

 

§ 3 

 „Centrum opiekuna” zobowiązuje się do: 

a) Realizacji celów i zadań określonych w Warunkach uczestnictwa oraz Statucie 

b) Świadczenia usług opiekuńczo-terapeutycznych 

c) Wsparcia dla Opiekuna Faktycznego 

 

§ 4  

1. Uczestnik  zobowiązują się do: 

d) Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu  „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- 

„Bliżej Siebie” 

e) Każdy uczestnik ma prawo do: 

a. udziału w zaplanowanych formach wsparcia, 

b. zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym 

projekcie; 

c. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, albo 

pakietów szkoleniowych lub zestawów do sprawowania opieki, jeśli zostały 

przewidziane dla danej formy wsparcia. 
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§ 5 

„Centrum Opiekuna”  może rozwiązać umowę i skreślić uczestnika z listy Uczesników Projektu 

w przypadku: 

a) nie przestrzegania Statutu „Centrum Opiekuna”. 

b) zatajenia informacji o stanie zdrowie uniemożliwiającym uczestnictwo w projekcie 

c) podaniu nieprawidłowych informacji na Karcie Zgłoszenia 

 

§ 6 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej 

umowy będą rozstrzygane w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku 

porozumienia stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd 

Rejonowy.  

 

W sprawch nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 8 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS DYREKTORA     PODPIS UCZESTNIKA 
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1. Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą zgodnie  

z art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.): „
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”oświadczam, że podane w niniejszym wniosku o 
objęcie wsparciem dane materialne, osobiste i rodzinne są zgodne ze stanem faktycznym i 
zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania w przypadku ich zmiany; 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i spełniam warunki formalne 
uczestnictwa w projekcie „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie”  i w pełni 
akceptuję w/w Regulamin; 

3. Zapoznałem/am się Regulaminem „Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” i w pełni 
akceptuję w/w Regulamin; 

4. Zobowiązuję się wypełnid wszelkie niezbędne dokumenty w przypadku zakwalifikowania do udziału w 
projekcie; 

5. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020”. 

6   Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie  
i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego 
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 -2020 , z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, 
adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

 

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z zasadami udzielenia 

dofinansowania do projektu Centrum Seniora i Opiekuna Faktycznego- „Bliżej Siebie” 
Utworzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014- 2020-  w  zakresie, 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne, 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         PODPIS UCZESTNIKA  


