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Kontrakt Trójstronny 

Nr ______/_______ 

 

zawarty w dniu _____________________ 2023 r. w ……………… 

pomiędzy: 

………………………………………………., 

zam. ………………………………………………………………. 

Pesel: …………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem”,  

 

a 

…………………………………………………………….., 

zam. ………………………………………………………………. 

Pesel: …………………………..… 

zwanym w dalszej części umowy „Opiekunem Dziennym”, 

 

a 

Fundacją imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego Oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław, 

NIP: 7922300599, reprezentowaną przez: Marka Pankiewicza – Prezesa Fundacji, 

zwaną w dalszej części umowy „Fundacja”  

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”   

o treści następującej:  

Opiekun Dzienny zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Opiekunów Dziennych na rzecz Fundacji usług 

opiekuńczych, której efektem jest wsparcie Uczestników w ich miejscu zamieszkania. 

2. Opiekun Dzienny oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

należytego przeprowadzenia usługi będącej przedmiotem umowy.  
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§ 2 

1. Świadczenie usług opiekuńczych jest realizowane w ramach projektu „Mobilne Usługi oraz Klub 

Seniora w Gminie Przeworsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0063/22. 

2. Usługa dotyczy osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która z powodu 

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób  

3. Usługa ma być zrealizowana w terminie wskazanym przez Fundację.  

4. Szacunkowa średnia ilość godzin w miesiącu  wyniesie: ____ godzin (średnio ___ godziny 

dziennie przez ____ dni w tygodniu). 

5. Określona w pkt. 4 ilość godzin może podlegać okresowym zmianom wynikającym z czasowej 

zmiany sytuacji Uczestnika Projektu związanej głównie z pogorszeniem się stanu zdrowia. 

6. Usługa będzie realizowana w miejscu zamieszkania między Opiekunem Dziennym 

a Uczestnikiem. 

7. W okresie przebywania Uczestnika Projektu w szpitalu lub innej placówce instytucjonalnej 

usługi opiekuńcze nie mogą być świadczone.   

8. W przypadku spodziewanej nieobecności lub nieobecności z powodów niezależnych od 

Uczestnika lub działania tzw. siły wyższej, Uczestnik projektu jest zobowiązany przedłożyć 

usprawiedliwienie na okoliczność nieobecności w formie pisemnej ze wskazaniem planowanego 

terminu powrotu. 

9. Zakres  świadczonej  pomocy  będzie  ustalany  indywidualnie  dla  każdego podopiecznego, na  

podstawie  zaleceń  lekarza lub na podstawie informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 

10. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień _________2023 r., termin zakończenia usług 

nastąpi w dniu 31.12.2023 r., z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku śmierci Uczestnika kontrakt 

uznaje się za w pełni zrealizowany zgodnie z założeniami projektu z chwilą śmierci Uczestnika, 

czego podstawę stanowi niniejszy kontrakt trójstronny. W przypadku zakończenia udziału 

w projekcie na skutek śmierci Uczestnika, za datę zakończenia udziału  w  projekcie uznaje się datę 

zgonu Uczestnika. 

11. Na mocy umowy zostaje przeniesione na Opiekuna Dziennego upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych Uczestników w zakresie świadczenia usługi. 

12. Opiekun Dzienny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych zawartych 

w otrzymanych dokumentach oraz wszelkich danych powziętych w czasie realizacji umowy. 

Opiekun Dzienny zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zgodnie z  

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 



 

 
Projekt „Mobilne Usługi w Gminie Przeworsk” 

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego 

Oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław 

 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 3 

1. Fundacja zleca a Opiekun Dzienny przyjmuje do realizacji zadania obejmujące pomoc i opiekę 

w zakresie usług opiekuńczych obejmujących wspieranie osoby potrzebującej wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach 

domowych i życiowych w miejscu zamieszkania, w szczególności:  

a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, 

b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, 

c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, 

d) pomoc w praniu odzieży i bielizny, 

e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się 

w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach, 

f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach 

kryzysowych. 

2. Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji. 

 

§ 4 

1. Opiekun Dzienny zobowiązuje się do: 

a) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad 

prawidłową realizacją zawartej umowy, 

b) bezzwłocznego (tj. w ciągu 2 dni od powzięcia wiadomości) informowania Fundacji, 

pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, o nieobecnościach, rezygnacji z uczestnictwa 

w usłudze Uczestnika, podjęcia pracy w trakcie trwania usługi oraz innych istotnych dla 

usługi zdarzeniach, 

c) informowania Fundacji o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej Uczestników, 

mającej wpływ na realizację usługi, 

d) prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie: dziennika czynności 

opiekuńczych (zał. nr 1 do kontraktu) będącej podstawą do rozliczenia z wykonanych usług. 

2. Fundacja dopuszcza zmianę zakresu usługi w przypadku, gdy z powodów wynikających 

z szeroko rozumianej sytuacji Uczestnika nie będzie możliwe zrealizowanie usługi w kształcie 

opisanym w niniejszej Umowie. 
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§ 5 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego 

wykonania przez Opiekuna Dziennego usługi, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

o stwierdzonych nieprawidłowościach i braku przedstawienia przez Opiekuna Dziennego 

zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy w razie uniemożliwiania 

realizacji usług opiekuńczych w szczególności:  

- powtarzające się nagłe nieobecności w miejscu zamieszkania w godzinach ustalonych 

w harmonogramie realizacji usług (skreślenie następuje po 3 nagłych nieobecnościach),  

- uniemożliwianie wejścia na posesje z uwagi na zagrożenia wynikające z posiadanych zwierząt np. 

psów, które uniemożliwiają bezpieczne przejście do domu Uczestnika bez kontaktu fizycznego ze 

zwierzęciem,  

- agresywne zachowanie w stosunku do osoby świadczącej usługę opiekuńczą naruszające godność 

osobistą i nietykalność fizyczną. 

3. Opiekun Dzienny związany jest stosunkiem pracy z Fundacją na zasadzie równoważnego czasu 

pracy stąd w zależności od potrzeb usługi świadczone mogą być od poniedziałku do niedzieli 

w godzinach od 6.00- 22.00 z zastrzeżeniem, że Opiekun Dzienny ma prawo do nie przerwanego 

odpoczynku wynoszącego minimum 35 godzin stąd standardowo w każdym tygodniu pracy 

Opiekun Dzienny powinien mieć dwa dni wolne od pracy. 

4. Realizacja usług odbywa się na postawie harmonogramu uwzględniającego potrzeby Uczestnika  

i możliwości czasowe i organizacyjne Opiekuna Dziennego. 

5. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość osoby niesamodzielnej, 

w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności 

w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia 

bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. 

6. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak 

najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi. 

Jeśli konieczne jest np. dźwiganie osoby unieruchomionej, osobie wykonującej usługi opiekuńcze 

powinien być zapewniony sprzęt wspomagający lub pomoc drugiej osoby. 

7. Fundacja zobowiązana jest do zapewnienia właściwego pod względem jakości procesu 

wykonywania usług przez 7 dni w tygodniu, poprzez właściwe ustalenie z osobami świadczącymi 

usługi opiekuńcze godzin oraz zleconego wymiaru i zakresu usług z zastrzeżeniem pkt.2 (tj. 

Opiekun Dzienny ma prawo do nie przerwanego odpoczynku wynoszącego minimum 35 godzin 
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stąd standardowo w każdym tygodniu pracy Opiekun Dzienny powinien mieć dwa dni wolne od 

pracy). 

8. Usługi opiekuńcze są wykonywane przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji 

lub kompetencji, o których mowa w pkt 9, oraz zostały zapoznane z zakresem obowiązków w 

formie pisemnej. 

9. Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 

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, lub 

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. 

10. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu dokumentowaniu 

w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności: 

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, sporządzany 

przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze; 

b) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania zleconych czynności 

opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę świadczącą usługi opiekuńcze, 

obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, ewentualne spostrzeżenia  i uwagi oraz 

podpis osoby dokonującej wpisu. 

§ 6 

1. Opiekun Dzienny zobowiązany jest przedłożyć Fundacji do 1 dnia każdego miesiąca dokument – 

Dziennik czynności opiekuńczych stanowiący rozliczenie z wykonania usług opiekuńczych w 

miesiącu poprzednim pod względem ilości godzin wykonanych usług.   

2. Realizacja usług jest bezpłatna z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności 

w przypadku Uczestników Projektu, których dochód przekracza kryterium dochodowe pomocy 

społecznej wskazane w Uchwale nr XXI/175/2020 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15 grudnia 

2020 r. 

3. Fundacja ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację 

prowadzoną przez Opiekuna Dziennego. 

 

§ 7 

1.Opiekun Dzienny nie może powierzyć wykonania usługi innemu podmiotowi. 
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2.W wyjątkowych sytuacjach, związanych z czasową niezdolnością Opiekuna Dziennego do 

świadczenia usług (np. choroba Opiekuna) dopuszcza się możliwość polecenia wykonania 

czynności opiekuńczych innemu Opiekunowi Dziennemu z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3.Wykonywanie usług opiekuńczych przez innego Opiekuna w sytuacji wskazanej w pkt. 2 odbywa 

się każdorazowo za zgodą Fundacji. 

 

§ 8 

1. Fundacja dopuszcza możliwość zmiany warunków kontraktu, w szczególności w przypadku 

trwałego pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika Projektu. 

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą 

drugiej Strony, na podstawie pisemnego aneksu.  

3. Wszelkie pozostałe zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niemożliwe jest wprowadzenie do umowy zmian niekorzystnych dla Fundacji. 

5. Spory pomiędzy stronami Umowy mogące wyniknąć z realizacji projektu, rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

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

    Uczestnik Projektu      Opiekun Dzienny      Fundacja  

 

 


