
 

 

UMOWA CYWILNO - PRAWNA 

 

zawarta  w dniu ……………….……………  w Rzeszowie pomiędzy: 

 

………………………………………………. 

legitymującą się dowodem osobistym o numerze ……………………………. 

PESEL ………………………………………. 

Adres zamieszkania ………………………………………. 

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)  

Data urodzenia ……………………………………………. 

Zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ / PENSJONARIUSZEM, 

a 

 

BLUE-MED Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, 

ul. hr. Alfreda Potockiego 95 

35-322 Rzeszów 

NIP: 5170407134 

reprezentowanym przez Dyrektora Macieja Słabosza 

 

dalej zwanym ZLECENIOBIORCĄ 

 

§ 1 

 

ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do zapewnienia: 

 

1. W zakresie usług opiekuńczych: 

a) Pomocy w czynnościach codziennego życia w tym pomoc w ubieraniu się, myciu, 

 kąpaniu, jedzeniu, 

b) Opieki higienicznej  w czasie pobytu, 

c) Niezbędnej pomocy w załatwianiu codziennych spraw 

d) Podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarki w stosunku do 

 Pensjonariusza , 

e) Leczenia środkami farmaceutycznymi zleconymi przez lekarza 

f) Opieki lekarza pierwszego kontaktu 

g) Podstawowych leków 

 

2. W zakresie usług bytowych i żywieniowych: 

a) Co najmniej 3 posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze 

 wskazaniami lekarza; 



 

 

b) Przerwy między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, a ostatni posiłek nie później 

 niż o godzinie 18.00; 

c) Dostępu do drobnych posiłków i napojów między posiłkami; 

d) Środków higieny osobistej, środki czystości, niezbędne przybory toaletowe, 

e) Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżko rehabilitacyjne lub tapczan, szafę, stół, 

 krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby; 

f) Liczbę łazienek zapewniającą możliwość korzystania z nich przez maksymalnie 

 pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby, łazienki 

 przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

 

§ 2 

 

1. ZLECENIODAWCA/PENSJONARIUSZ oświadcza, że podlega ubezpieczeniu 

społecznemu; 

2. Od dnia przyjęcia PENSJONARIUSZA do Domu Pomocy Seniorom „Villa Seniora” 

obowiązuje 14-dniowy okres rozpoznania, po upływie którego umowa może zostać 

rozwiązana bez obowiązującego okresu wypowiedzenia, jeżeli informacje podane  

w formularzu zgłoszeniowym o PENSJONARIUSZU okażą się niezgodne  

z rzeczywistością lub okaże się osobą agresywną, chorą psychicznie, wymagającą 

indywidualnej lub specjalistycznej opieki. 

 

§ 3 

 

1. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem 

pobytu PENSJONARIUSZA poza terenem Domu Pomocy Seniora „Villa Seniora”, ul. 

hr Alfreda Potockiego 95, 35-322 Rzeszów (pobyt na przepustkach, wizyty i pobyt w 

innych Zakładach Opieki Zdrowotnej itd.) 

2. ZLECENIODAWCA ponosi dodatkowe koszty związane z : 

a) specjalistycznymi środkami farmaceutycznymi, materiałami opatrunkowymi nie 

objętymi refundacją NFZ oraz pampersami, pielucho-majtkami  i chusteczkami 

mokrymi. 

b) dodatkowymi zabiegami i leczeniem specjalistycznym zleconym przez lekarza   

a nie  objętymi refundacją- po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu ze 

ZLECENIODAWCĄ  

c) wyjazdami prywatną karetką- po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu ze 

ZLECENIODAWCĄ 

3. ZLECENIOBIORCA nie dokonuje zwrotu kosztów w przypadku nagłej rezygnacji 

przez ZLECENIODAWCĘ bez zachowania obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

W takim przypadku ZLECENIODAWCA jest zobowiązany uiścić na rzecz 



 

 

ZLECENIOBIORCY opłatę w wysokości wynikającej z opłaty stałej należnej za pobyt 

z zachowaniem  okresu wypowiedzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zgonu PENSJONARIUSZA, 

ZLECENIOBIORCA zawiadamia wskazane osoby: 

…………………………………, telefon kontaktowy ...................................... 

…………………………………, telefon kontaktowy ……………………….. 

oraz w przypadku zgonu PENSJONARIUSZA zawiadamia zakład pogrzebowy 

uzgodniony z wyżej wymienionymi osobami; 

5. W przypadku  pobytu w szpitalu lub innej czasowej nieobecności na terenie Domu 

Pomocy Seniora „Villa Seniora”, trwającej powyżej 7 dni, ZLECENIOBIORCA 

pobiera opłatę stałą, uzgodnioną przy sporządzaniu niniejszej umowy, odliczając koszt 

wyżywienia na czas nieobecności, który wynosi 15 zł za dobę. 

 

§ 4 

 

Jeżeli stan zdrowia PENSJONARIUSZA tego wymaga  

ZLECENIODAWCA/PENSJONARIUSZ zobowiązany jest do zapewnienia  

specjalistycznych środków higienicznych : pianki myjącej, chusteczek nawilżonych  x 10 

szt (w miesiącu ), maści Sudocrem  i maści ochronnej 

 

§ 5 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony / określony; 

2. Od dnia ................................................ do .................................................. 

3. Umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana z 2 tygodniowym okresem 

wypowiedzenia; 

4. ZLECENIOBIORCA może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku zalegania przez ZLECENIODAWCĘ z zapłatą za pobyt 

PENSJONARIUSZA powyżej 14 dni. 

5. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku niezrealizowania przez ZLECENIOBIORCĘ usługi w zakresie zawartym 

w niniejszej umowie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu ZLECENIOBIORCY do 

poprawy jakości świadczonych usług. 

6. Niniejsza umowa może być również rozwiązana w imieniu ZLECENIODAWCY przez 

osobę wskazaną w § 3 jako osoba kontaktowa z zachowaniem takiego samego okresu 

wypowiedzenia. 

7. Z dniem śmierci ZLECENIODAWCY umowa wygasa. 

 

§ 6 

 



 

 

1. Za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy w okresie miesięcznym 

ZLECENIOBIORCA pobiera opłatę w kwocie ....................................... brutto PLN  

/.............................................................................................płatną regularnie   

w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc; 

2. Pierwszą opłatę za pobyt  ZLECENIODAWCA wnosi w momencie podpisania 

niniejszej umowy przelewem bankowym na konto bankowe : 

 

 BLUE-MED Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 

35-322 Rzeszów, ul. hr. Alfreda  Potockiego 95 

Nip 5170407134 

Nr konta Bankowego 

51 1050 1562 1000 0090 8102 3039 

 

wraz z kaucją  zwrotną po rozwiązaniu umowy w wysokości 1000,00  płatnej  

w momencie podpisania umowy bądź w 2 ratach. 

 

 

§ 7 

Opłata za pobyt na czas nieokreślony podlega rewaloryzacji raz w roku o wskaźnik 

rocznej inflacji publikowany przez GUS 

 

§ 8 

 

1.  Gdy umowa na pobyt w Domu Pomocy Seniora „Villa Seniora”, ul. hr. Alfreda 

 Potockiego 95, 35-322 Rzeszów zostanie rozwiązana w uzgodnionym wcześniej 

 terminie lub za porozumieniem stron w przypadku kwestii nieuregulowanych 

 niniejszą umową oraz ZLECENIODAWCA rozliczy się z ZLECENIOBIORCĄ  

 zgodnie z zapisami umowy, kaucja zostanie w terminie 14 dni od daty rozwiązania 

 niniejszej umowy przelana na konto ZLECENIODAWCY chyba, że strony uzgodnią 

 inaczej. 

2. Z kaucji może być potrącona kwota za szkody powstałe w przedmiocie najmu za  ponad 

standardowe jego zużycie bądź za niepłacenie rachunków za leki i inne usługi  po 

wcześniejszym pisemnym wezwaniu ZLECENIODAWCY do zapłaty kwoty 

 wynikającej  z wyrządzonej szkody. 

3.  Nieterminowa lub niepełna realizacja zobowiązań o których mowa w  § 6 uprawnia  

  ZLECENIOBIORCE do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

  i żądania od ZLECENIODAWCY  ponoszenia opłaty zaległych miesięcznych  

  kosztów utrzymania o których mowa w § 6  wraz z ustawowymi odsetkami 

4.  ZLECENIOBIORCA  przed rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie przewidzianym   

  w § 8. punkt 1  zobowiązany jest do pisemnego wezwania zobowiązanego do 



 

 

 ponoszenia opłaty za świadczenia zgodnego z umową i wyznaczenia terminu 

 dopełniania zobowiązań umownych, 

5. Za nieterminową realizację zobowiązania uznaje się dwutygodniową zwłokę  

 w pokryciu miesięcznych kosztów pobytu, 

6. W razie braku odpłatności zobowiązuje się PENSJONARIUSZA do opuszczenia                  

 Domu Pomocy Seniora „Villa Seniora”, ul. hr. Alfreda Potockiego 95, 35-322 

 Rzeszów w terminie siedmiodniowym. 

 

§ 9 

 

Za rzeczy wartościowe PENSJONARIUSZA (pieniądze, biżuteria itp.) pozostawione w 

pokoju lub na terenie Domu Pomocy Seniora „Villa Seniora” , ul. hr. Alfreda Potockiego 

95, 35-322 Rzeszów  bez zabezpieczenia ZLECENIOBIORCA nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

W przypadku rozwiązania umowy  Zleceniobiorca  zwraca koszty do dwóch tygodni od 

daty rozwiązania  ww. umowy. 

 

§ 12 

 

Ja niżej podpisany ……………………...…………………….. 

legitymujący się Dowodem Osobistym ………………………………. 

wydanym przez……………………………………………..., 

zamieszkały ………………………………………………………………………………

……………… 

zobowiązuję się do uiszczania opłat wnikających z umowy Cywilno-Prawnej podpisanej 

przez …………………………………….. w dniu……………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

§13 



 

 

 

1.   Integralną częścią umowy jest  Regulamin pobytu. 

2.  Umowę sporządzono w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach po jednym dla          

 każdej ze stron. 

3.  Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem        

 nieważności oraz każdorazowo zgody osoby kontaktowej wskazanej w § 3 niniejszej 

umowy. 

 

 

………………………                                                                              ……………… 

ZLECENIODAWCA                                                                        ZLECENIOBIORCA 

 

 

Telefony kontaktowe do Ośrodka: 

+48 17 307 05 30 

+48 17 300 02 80 

  

 

Niniejsza umowa zawierana zostaje na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009 r. Nr, poz 1362 z późn. zm.) 

 


