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UMOWA
o sprawowanie opieki nad przewlekle

lub nieuleczalnie chorym dzieckiem w placówce całodobowej opieki
zawarta pomiędzy
Fundacją Małopolskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie, ul. Odmętowa 4,
31-979 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000249071, NIP 678 297 28 83
Regon 120197627, prowadzącą Placówkę całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych
i niepełnosprawnych pn. Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im.
Hanny Chrzanowskiej wpisaną do Rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego,
zwanym dalej „Centrum”, której imieniem na zasadzie udzielonego przez

Zarząd Fundacji

pełnomocnictwa działa Dyrektor ds. Medycznych lek. med. Krzysztof Nawrocki,

a
......................................................................................................................................................
imię, nazwisko

........................................................................................................................................................
adres

........................................................................................................................................................
nr dowodu osobistego lub paszportu

.........................................................................................................., zwanym dalej „Opiekunem”.
PESEL, NIP

I.
1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie przez Centrum czasowej opieki nad małoletnim

.........................................................................................................................................................
imię i nazwisko

.........................................................................................................................................................
miejsce stałego zamieszkania

.......................................................................................................zwanym dalej „Podopiecznym”
nr dowodu osobistego, PESEL,

2. Opiekun oświadcza, że opiekuje się osobą wskazaną w art. 1 p.1, jako:
a) rodzic o nieograniczonej władzy rodzicielskiej;
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orzeczenia sądu;

b) opiekun prawny, na zasadzie prawomocnego

c) inne:……………………………………………………………
Jednocześnie, Opiekun oświadcza, że drugi z Rodziców/Opiekunów nie wyraża sprzeciwu i
wyraża zgodę na objęcie podopiecznego opieką przez Centrum, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
3. Opiekun oświadcza, że członkami najbliższej rodziny Podopiecznego, uprawnionymi do
kontaktu z Centrum są:
- ............................................................................................................................................
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres

- ............................................................................................................................................
telefon, nr dowodu osobistego, PESEL

- ............................................................................................................................................
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres

- ............................................................................................................................................
telefon, nr dowodu osobistego, PESEL

w/w osoby upoważnione są do uzyskania informacji medycznej.
4. Umowę zawiera się na czas określony, tj. czas trwania pobytu Podopiecznego w Centrum
od ............................ do .............................
5. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia dokumentacji medycznej i dokumentacji pobytu w Centrum.

II.
1. Zakład zobowiązuje się do zapewnienia osobie, wskazanej w art. 1 p.1.:
a) - miejsca pobytu w pokoju 1, 2 lub 3 osobowym, z węzłem sanitarnym, przystosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem;
b) - całodziennego wyżywienia wg potrzeb indywidualnych,
c) - całodobowej opieki pielęgniarskiej i higienicznej,
d) - kontynuacji leczenia farmakologicznego z wykorzystaniem leków dostarczonych przy przyjęciu,
e) - umożliwienia korzystania z programu rehabilitacji,
f) - umożliwienia korzystania z terapii zajęciowej,
g) - warunków do korzystania z praktyk religijnych i opieki duszpasterskiej,
h) - warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i/lub Opiekunem,
i) - korzystania z pomocy psychologicznej i opieki wolontariuszy.
j) - w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia skierowania do oddziału szpitalnego
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2. Centrum nie zobowiązuje się do:
a) zameldowania Podopiecznego,
b) realizacji świadczeń medycznych innych niż przewidziane dla hospicjum domowego dla dzieci,
c) transportu Podopiecznego,
d) ustalania

toku

leczenia

szpitalnego

i

opieki

nad

Podopiecznym

przebywającym

w szpitalu, w razie zaistnienia takiego zdarzenia,
e) ustalania spraw związanych z pogrzebem.
3. Centrum umożliwia w trakcie pobytu:
a) konsultację ortopedyczną; na podstawie której mogą zostać ustalone wskazania do dalszego
procesu leczniczego,
b) konsultację stomatologiczną, na podstawie której mogą zostać ustalone wskazania do dalszego
procesu leczniczego,
c) korzystanie z programu fizjoterapii;
d) korzystanie z terapii zajęciowej;
e) korzystanie z programu alternatywnej komunikacji.

III.
3. Opiekun zobowiązuje się:
a) dostarczyć dokumentację medyczną Podopiecznego
b) samodzielnie przekazać Podopiecznego pod opiekę Centrum,
c) pozostawać w stałym kontakcie z pielęgniarką Centrum oraz interesować się
d) fizycznym i psychicznym stanem zdrowia Podopiecznego,
e) respektować wewnętrzne Regulaminy Centrum,
f) w sytuacji konieczności włączenia dodatkowego leczenia farmakologicznego wynikającej z
nagłego zachorowania, Opiekun zobowiązuje się do zwrotu kwoty wydatkowanej przez
Centrum na zakup koniecznych medykamentów,
g) respektować decyzję Dyrektora o okresowym wstrzymaniu odwiedzin ze względu na
h) bezpieczeństwo Podopiecznego oraz inne szczególne rozporządzenia,
i) dostarczyć środki higieny osobistej w ilości ustalonej z Pielęgniarką Centrum;
j) dostarczyć wszystkie aktualnie przyjmowane leki i preparaty w ilości koniecznej
na okres pobytu;
k) dostarczyć rzeczy osobiste, w tym komplety ubrań (bielizna, piżamy, dres) w których
Podopieczny przebywa w domu, w ilości odpowiedniej na cały okres pobytu, oraz nie mniej
niż 30 sztuk pieluch jednorazowego użytku;
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zabrać z Centrum osobę, której:

l)

i. stan zdrowia uniemożliwia prowadzenie opieki w ramach Centrum;
ii. nie została formalnie przekazana pod opiekę zespołu Centrum;
iii. Zmarła

IV.
1. Opiekun zobowiązuje się ponieść zryczałtowane koszty pobytu Podopiecznego, obejmujące wyłącznie
wyżywienie i pranie bielizny pościelowej w kwocie 350 zł, za cały okres pobytu w Centrum.
2. Opłata o której mowa w pkt 1 zapłacona powinna zostać najpóźniej w dniu przyjęcia do Centrum,
przelewem bankowym na rachunek bankowy w banku PKO BP 40 1020 2892 0000 5702 0179 5541,
lub gotówką w recepcji Centrum.
3. W razie udokumentowanej, trudnej sytuacji materialnej rodziny i niemożności poniesienia kosztów
bez uszczerbku dla utrzymania rodziny, o których mowa w pkt 1, Zarząd Fundacji Małopolskie
Hospicjum dla Dzieci, na wniosek rodziny może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty.
V.
1. W sytuacji stwarzania zagrożenia przez Podopiecznego dla prawidłowego funkcjonowania Centrum
i/lub bezpieczeństwa pozostałych Podopiecznych i/lub Personelu, Opiekun zobowiązuje się do
niezwłocznego przybycia na wezwanie Personelu Centrum oraz przejęcia opieki nad Podopiecznym.
W przedmiotowej sytuacji umowa wygasa w chwili podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia opieki
przez Dyrektora Medycznego.
2. W przypadku śmierci Podopiecznego Centrum zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Opiekuna, a Opiekun, oświadcza, że niezwłocznie przybędzie osobiście, albo umocuje do działania
w zakresie konieczności dokonania czynności związanych z pochówkiem inną osobą.

VI.
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, z 7-dniowym
wyprzedzeniem.
2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
3. W sytuacji śmierci Podopiecznego umowa wygasa.

VII.
1. Opiekun zobowiązuje się do odebrania Podopiecznego i przejęcia opieki nad nim najpóźniej w
ostatnim dniu obowiązywania umowy, zgodnie z terminem wypisu ustalonym z Dyrektorem
Medycznym.
2. W razie niewykonania zobowiązania opisanego w pkt 1 Centrum przysługuje uprawnienie do
naliczenia opłaty dodatkowej za każdy dzień pobytu Podopiecznego ponad okres obowiązywania umowy
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w kwocie 500 zł, za każdy dodatkowy dzień pobytu, którą obciąży w całości Opiekuna na zasadzie
rachunku, na którego wystawienie wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić wynikającą z niego kwotę
Opiekun.
3. W razie nieodebrania i nie przejęcia przez Opiekuna

opieki nad Podopiecznym w terminie

przewidzianym w pkt 1, Centrum, działając jako organizacja społeczna, na której ciąży specjalny prawny
obowiązek poszanowania dobra dziecka, uznaje, że Podopieczny został porzucony i

wystąpi do

właściwego Sądu Rodzinnego z wnioskiem o ograniczenia władzy rodzicielskiej Opiekuna, wraz z
wnioskiem o umieszczenie Podopiecznego, zależnie od stanu zdrowia: w specjalistycznej opiece
zastępczej, lub specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, świadczącym opiekę długoterminową.

VIII.
1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

IX.
1. W sprawach nie objętych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
2. Spory z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę
Centrum.

…………………..
Opiekun

……………………
Centrum

