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Regulamin Mieszkania Wytchnieniowego  

zlokalizowanego w lokalu przy ul. Niepodległości 37 w Łobzie  

 

 

 

§ 1 Definicje 

 

1. Mieszkanie Wytchnieniowe – lokal położony w Łobzie przy ul. Niepodległości 37,  

w którym w ramach Projektu realizowana jest Opieka Wytchnieniowa. 

2. Opieka Wytchnieniowa –  usługa polegająca na zapewnieniu Mieszkańcowi (na zlecenie 

Opiekuna Faktycznego) możliwości krótkotrwałego (do 10 dni) pobytu dziennego lub 

całodobowego w Mieszkaniu Wytchnieniowym połączonego z opieką (w tym realizacją 

podstawowych usług opiekuńczych) nad Mieszkańcem w czasie tego pobytu  

w zastępstwie Opiekuna Faktycznego. Opieka Wytchnieniowa jest wsparciem 

świadczonym na rzecz Opiekuna Faktycznego w związku ze zdarzeniem losowym 

(uniemożliwiającym mu sprawowanie bezpośredniej opieki nad Mieszkańcem), 

koniecznością załatwienia przez niego codziennych spraw lub odpoczynkiem Opiekuna 

Faktycznego.   

3. Opiekun Faktyczny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca Uczestnikiem Projektu, sprawująca opiekę faktyczną nad Osobą 

Niesamodzielną będącą Uczestnikiem Projektu.  

4. Osoba Niesamodzielna – osoba fizyczna, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  

z brakiem możliwości zaspakajania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia 

codziennego (do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala LAWTONA; 

Skala LAWTONA pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na 

opiekę innych osób; bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia 

codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po 

schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie 

z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych). 

5. Mieszkaniec – Osoba Niesamodzielna niewymagająca pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej1, pozostająca pod opieką Opiekuna Faktycznego, będąca przy tym 

Uczestnikiem Projektu . 

6. Uczestnik Projektu – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

(zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie udziału w Projekcie). 

7. Właściciel Mieszkania Wytchnieniowego – Powiat łobeski (Powiatowe Centrum 

Rodziny w Łobzie z siedzibą przy ul. Bema 27, 73-150 Łobez). 

8. Biorący w użytkowanie (Realizator) – Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą  ul. 

Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin adres do korespondencji ul. Andersa 32, 75-626 

Koszalin (KRS: 0000146454, NIP: 6692337315; miejsce przechowywania dokumentacji 

rejestrowej: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego). 

                                                           
1 Za osobę wymagającą pielęgniarskiej opieki długoterminowej uważa się osobę przewlekle chorą, która 
wymaga systematycznej opieki pielęgniarskiej, bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa 
stacjonarnego. 
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9. Operator – podmiot realizujący na zlecenie Biorącego w użytkowanie usługi opiekuńcze 

w Mieszkaniu Wytchnieniowym. 

10. Projekt – projekt pn. „Region Dobrego Wsparcia”  (nr projektu: RPZP.07.06.00-32-

P001/20), który realizowany jest przez  Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie 

z  Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej, Fundacją Nauka dla Środowiska.  

11. Regulamin udziału w Projekcie – regulamin dostępny na stronie internetowej 

https://dobrewsparcie.wzp.pl/dokumenty-rekrutacyjne/. 

12. Regulamin – niniejszy regulamin; 

13. Opiekun Mieszkańca – pracownik właściwej jednostki organizacyjnej opieki społecznej 

lub pracownik Operatora   

https://dobrewsparcie.wzp.pl/dokumenty-rekrutacyjne/
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§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Opieka Wytchnieniowa w Mieszkaniu Wytchnieniowym jest świadczona w ramach 

Projektu jako forma wsparcia dla Opiekunów Faktycznych. Regulamin określa zasady 

korzystania przez Opiekunów Faktycznych ze wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej 

(w tym także zasady związane z pobytem Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym). 

2. Wyposażenie Mieszkania Wytchnieniowego obejmuje niezbędne meble i podstawowy 

sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiający przebywanie w nim nie więcej niż 

(jednocześnie):  

a. trzech Mieszkańców; 

b. jednego Opiekuna Mieszkańca.  

3. Mieszkanie Wytchnieniowe funkcjonuje w systemie całotygodniowym (łącznie z sobotami, 

niedzielami, świętami oraz innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy). 

4. Opieka Wytchnieniowa świadczona jest w lokalu stanowiącym własność Właściciela 

Mieszkania Wytchnieniowego, które zostało użyczone Biorącemu do użytkowania 

(Realizatorowi). Usługi opiekuńcze (będące elementem Opieki Wytchnieniowej) 

świadczone mogą być przez Realizatora lub Operatora (na zlecenie Realizatora).  

5. Właściciel Mieszkania Wytchnieniowego, Realizator oraz Operator (w tym osoby przez 

nich upoważnione) mają prawo do wejścia do Mieszkania Wytchnieniowego w każdym 

czasie (w tym także podczas nieobecności w nim Mieszkańców lub Opiekuna 

Mieszkańca), w tym w szczególności w sytuacjach wymagających szybkiego dostępu (np. 

awarie, zagrożenie życia i zdrowia czy mienia). Szczegółowe zasady w tym zakresie 

określa § 4 ust. 14 – 16 poniżej.  

6. Szczegółowe zasady świadczenia wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej, w tym  

w szczególności tryb udzielenia wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej, zasady 

realizacji tego wsparcia, a także zasady obowiązujące w Mieszkaniu Wytchnieniowym, 

określają dalsze postanowienia Regulaminu. 

 

§ 3 

1. Udzielenie wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej realizowanej w Mieszkaniu 

Wytchnienieniowym następuje na podstawie wniosku – wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu (dalej jako: „Wniosek”). Z wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej 

może skorzystać wyłącznie Opiekun Faktyczny sprawujący opiekę nad osobą, która 

spełnia przesłanki uznania jej za Mieszkańca. 

2. Wniosek jest każdorazowy składany do Realizatora.  

3. Wniosek może być złożony wyłącznie przez Opiekuna Faktycznego. Opiekun Faktyczny 

wskazuje we Wniosku dane Mieszkańca. 

4. Wniosek może być złożony: 

a. w formie pisemnej (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) tj. poprzez 

złożenie oryginału wypełnionego i podpisanego Wniosku na adres siedziby 

Realizatora lub  

b. w formie elektronicznej na adres e-mail ek@ndsfund.org, przy czym w tym 

przypadku należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail skan 

wypełnionego i podpisanego Wniosku (w takiej sytuacji oryginał należy 

dostarczyć Realizatorowi najpóźniej w momencie podpisania umowy, o której 

mowa w ust. 14 poniżej) lub wypełniony Wniosek opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 781 Kodeksu cywilnego.  

mailto:ek@ndsfund.org
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Wnioski złożone w innej formie niż określona w powyżej będą pozostawiane bez 

rozpoznania. 

5. Wniosek, po jego złożeniu w sposób opisany powyżej, poddawany jest analizie formalno-

merytorycznej (dalej jako: „Analiza”). W trakcie Analizy Realizator bada w szczególności, 

czy Wniosek został wypełniony w sposób prawidłowy oraz kompletny oraz czy 

Mieszkaniec  wskazany we Wniosku oraz Opiekun Faktyczny składający Wniosek 

spełniają kryteria określone powyżej (w szczególności czy są Uczestnikami Projektu).  

6. Realizator ma 5 dni roboczych na weryfikację Wniosku. W trakcie Analizy Realizator może 

żądać od Opiekuna Faktycznego składającego Wniosek udzielenia dodatkowych 

informacji lub przedstawienia dokumentów (we wskazanej przez Realizatora formie) 

dotyczących w szczególności okoliczności o istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

kryteriów określonych powyżej. 

7. W przypadku wypełnienia Wniosku w sposób niekompletny lub nieprawidłowy (braki 

formalne) lub w przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Realizator wezwie osobę 

składającą Wniosek do uzupełnienia braków formalnych Wniosku lub przedstawienia 

informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, w terminie nie krótszym niż 

3 i nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następnego po przekazaniu 

przez Realizatora stosownego wezwania w tym zakresie). Wezwanie, o którym mowa  

w zdaniu poprzedzającym zostanie skierowane na adres do doręczeń (na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej) wskazany we Wniosku (w przypadku braku wskazania adresu 

do doręczeń lub wskazania we Wniosku adresu e-mail – na adres e-mail wskazany we 

Wniosku). 

8. W przypadku, gdy we Wniosku nie zostanie wskazany ani adres e-mail, ani inny adres do 

doręczeń, Realizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Wniosku  bez rozpoznania.  

9. Usunięcie braków formalnych lub przekazanie informacji lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 powyżej, powinno nastąpić w formie wskazanej przez Realizatora  

w wezwaniu. 

10. Realizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpatrzenia lub odrzucenia:  

a. niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych (braki formalne) Wniosków, 

po upływie wyznaczonego przez Realizatora terminu (w trybie, o którym mowa 

w ust. 7 powyżej), lub 

b. Wniosków, co do których osoba składająca nie wywiązała się z obowiązku 

przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów, po upływie 

wyznaczonego przez Realizatora terminu (w trybie, o którym mowa w ust. 7 

powyżej); 

c. Wniosków, co do których Mieszkaniec lub Opiekun Faktyczny nie spełniają 

warunków i kryteriów określonych powyżej lub w innych postanowieniach 

Regulaminu. 

11. W przypadku pozostawienia Wniosku bez rozpatrzenia lub odrzucenia Wniosku, 

Realizator informuje osobę składającą Wniosek o podjętej w tym zakresie decyzji – ust. 7 

zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Decyzje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie wymagają uzasadnienia, jak również nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

12. Po przeprowadzeniu Analizy (pod warunkiem, że na tym etapie Realizator nie postanowi 

o pozostawieniu Wniosku bez rozpatrzenia lub nie odrzuci Wniosku) Realizator decyduje 

o udzieleniu Opiekunowi Faktycznemu wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej.  

O podjętej decyzji, Realizator informuje osobę składającą Wniosek – ust. 7 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio. Decyzja  o negatywnym rozpoznaniu Wniosku nie wymaga 
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uzasadnienia. Od decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje 

odwołanie. 

13. Realizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpoznania Wniosku, pomimo iż 

Opiekun Faktyczny i Mieszkaniec spełniają wszelkie warunki przewidziane w Regulaminie 

(w szczególności w sytuacji braku miejsc w Mieszkaniu Wytchnieniowym). 

14. Przekazując informację o pozytywnym rozpoznaniu Wniosku, Realizator przekazuje dwa 

egzemplarze umowy dotyczącej udzielenia wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej 

realizowanej w Mieszkaniu Wytchnieniowym – sporządzone według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do Regulaminu. Udzielenie wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej  

w Mieszkaniu Wytchnieniowym nastąpi pod warunkiem podpisania pomiędzy 

Realizatorem, a Opiekunem Faktycznym umowy, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

15. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 14 powyżej, następuje każdorazowo w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowy tryb zawarcia przedmiotowej umowy 

będzie każdorazowo doprecyzowany indywidualnie z Opiekunem Faktycznym (w tym  

w szczególności w zakresie miejsca i czasu jego zawarcia). Umowa będzie sporządzana 

każdorazowo w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W przypadku, gdy 

Umowa nie zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji, o której 

mowa w ust. 14 powyżej (z przyczyn leżących po stronie Opiekuna Faktycznego), 

przyjmuje się iż zrezygnował on z zawarcia umowy. Po zawarciu umowy, dane 

Mieszkańca oraz Opiekuna Faktycznego są wpisane do ewidencji osób korzystających  

z Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym (ewidencję prowadzi Realizator).  

 

§ 4 Szczegółowe zasady świadczenia Opieki Wytchnieniowej 

 

1. Podstawą udzielenia Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym jest umowa, 

o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej. Umowa określa szczegółowe zasady związane  

z Opieką Wytchnieniową w Mieszkaniu Wytchnieniowym. W zakresie nieuregulowanym  

w przedmiotowej umowie, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu.  

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umowy, o której mowa powyżej,  

a Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu.  

2. Zakres Opieki Wytchnieniowej (w tym rodzaj świadczonych w jej ramach usług) jest 

każdorazowo określony w umowie, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej. Opieka 

Wytchnieniowa w Mieszkaniu Wytchnieniowym może obejmować (poza krótkotrwałym 

pobytem dziennym lub całodobowym Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym) między 

innymi: 

a. całodzienne wyżywienie dla Mieszkańca (zgodne z zaleceniami lekarza lub 

dietetyka); 

b. opiekę higieniczno-pielęgnacyjną Mieszkańca; 

c. sprzątanie w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

d. przygotowanie i podawanie lekarstw Mieszkańcy (zgodnie z zaleceniem 

lekarza). 

3. Pobyt Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym może przybierać formę pobytu 

całodobowego lub dziennego (forma pobytu zostanie dookreślona w umowie, o której 

mowa w § 3 ust. 14 powyżej).  

4. Wsparcie w postaci Opieki Wytchnieniowej świadczonej w Mieszkaniu Wytchnieniowym, 

w okresie realizacji Projektu, jest bezpłatne. 
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5. Okres świadczenia Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym jest 

każdorazowo dostosowywany do potrzeb i sytuacji danego Mieszkańca, przy czym 

każdorazowo nie może przekraczać 10 dni. Okres, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym jest każdorazowo określany w umowie, o której mowa w § 3 ust. 14 

powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony 

(wydłużenie okresu wymaga zawarcia aneksu – w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności – do umowy, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej). 

6. Pobyt Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym (rozpoczęcie świadczenia Opieki 

Wytchnieniowej) rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie, o której mowa w § 3 ust. 

14 powyżej, pomiędzy godz. 10.00 a 13.00. 

7. Pobyt Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym (okres świadczenia Opieki 

Wytchnieniowej) kończy się w dniu wskazanym w umowie, o której mowa w § 3 ust. 14 

powyżej, najpóźniej o godzinie 12.00 

8. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, poza sytuacjami 

przewidzianymi w samej umowie, powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub 

postanowieniach Regulaminu, następuje z chwilą: 

a. upływu okresu na jaki została zawarta; 

b. utraty przez Mieszkańca lub Opiekuna Faktycznego statusu Uczestnika 

Projektu. 

9. Umowa, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, może być rozwiązana przez Realizatora  

w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a. bez uzasadnionych przyczyn Opiekun Faktyczny nie będzie korzystał z Opieki 

Wytchnieniowej przez okres dłuższy niż 3 dni (tj. w przypadku, gdy Mieszkaniec 

będzie nieobecny w Mieszkaniu Wytchnieniowym przez okres dłuższy niż 3 

dni);  

b. Mieszkaniec korzysta z Mieszkania Wytchnieniowego w sposób sprzeczny  

z umową, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, Regulaminem lub niezgodnie  

z jego przeznaczeniem;  

c. Mieszkaniec lub jego goście2 dopuszczają się zachowań (działania lub 

zaniechania), które generują ryzyko (chociażby potencjalne) powstania szkód 

w Mieszkaniu Wytchnieniowym lub niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób 

w nim przebywających; 

d. Mieszkaniec lub Opiekun Faktyczny udostępnia (chociażby nieodpłatnie) 

osobom trzecim Mieszkanie Wytchnieniowe (w celach mieszkaniowych lub 

zarobkowych);  

e. Mieszkaniec lub jego goście niszczą urządzenia lub wyposażenie znajdujące 

się w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

f. Mieszkaniec lub jego goście naruszają obowiązujący porządek w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym, czyniąc uciążliwym korzystanie z niego przez innych 

Mieszkańców (np. poprzez wszczynanie awantur, zakłócanie ciszy nocnej lub 

porządku); 

g. Mieszkaniec lub jego goście spożywają alkohol, środki odurzające lub 

psychoaktywne (np. narkotyki, dopalacze) na terenie Mieszkania 

Wytchnieniowego; 

                                                           
2 Ilekroć w Regulaminie mowa o gościach Mieszkańca, należy przez to rozumieć także Opiekuna 

Faktycznego. 
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h. Mieszkaniec lub jego goście przebywają na terenie Mieszkania 

Wytchnieniowego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

psychoaktywnych (np. narkotyki, dopalacze); 

i. Mieszkaniec lub jego goście częstują inne osoby zakwaterowane w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym alkoholem, środkami odurzającymi lub psychoaktywnymi (np. 

narkotyki, dopalacze); 

j. Mieszkaniec lub jego goście palą wyroby tytoniowe lub e-papierosy wewnątrz 

Mieszkania Wytchnieniowego; 

k. Mieszkaniec lub jego goście przywłaszczą rzeczy będących własnością 

Właściciela Mieszkania Wytchnieniowego, Realizatora, Operatora lub osobistą 

własnością innych Mieszkańców lub ich gości; 

l. Mieszkaniec lub jego goście stosują jakichkolwiek form przemocy fizycznej lub 

psychicznej wobec innych Mieszkańców, pracowników, współpracowników lub 

wolontariuszy Realizatora, Właściciela Mieszkania Wytchnieniowego lub 

Operatora. 

10. Umowa, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, może zostać wypowiedziana przez każdą 

z jej stron z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia.  

11. W przypadku utraty prawa do korzystania z Opieki Wytchnieniowej (niezależnie od 

przyczyn utraty tego prawa) Mieszkaniec (w tym jego goście) jest zobowiązany opuścić 

Mieszkanie Wytchnieniowe najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, o której 

mowa, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej (z uwzględnieniem ust. 7 powyżej).  

12. W przypadku, gdy pomimo utraty prawa do korzystania z Opieki Wytchnieniowej 

(niezależnie od przyczyn utraty tego prawa) Mieszkaniec (lub jego goście) nie opuścił 

Mieszkania Wytchnieniowego w terminie określonym w ust.11 powyżej, Realizator będzie 

uprawniony do naliczania Opiekunowi Faktycznemu opłaty za korzystanie z Mieszkania 

Wytchnieniowego w wysokości 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) 

dziennie za każdy rozpoczęty dzień przebywania Mieszkańca (lub jego gości)  

w Mieszkaniu Wytchnieniowym. 

13. W ramach Opieki Wytchnieniowej, niezależnie od praw przyznanych na podstawie 

umowy, o której mowa § 3 ust. 14 powyżej, Mieszkaniec  ma w szczególności prawo do: 

a. przebywania w Mieszkaniu Wytchnieniowym w okresie wskazanym w umowie, 

o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, w tym do korzystania z przydzielonego 

miejsca w pokoju oraz z pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego 

korzystania (kuchni, łazienki, przedpokoju), w tym także korzystania ze 

zlokalizowanego tamże wyposażenia i sprzętu; 

b. przyjmowania gości w Mieszkaniu Wytchnieniowym, przy czym goście 

zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu; 

14. Podczas realizacji wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej, niezależnie od obowiązków 

określonych w umowie, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej, Mieszkaniec (w tym jego 

goście) mają w szczególności obowiązek: 

a. szanowania urządzeń i wyposażenia znajdujących się w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym (w tym także urządzeń i wyposażenia pomieszczeń 

przeznaczonych do wspólnego korzystania);  

b. korzystania z urządzeń i wyposażenia, o którym mowa w lit. a powyżej  

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;   

c. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00; 

d. poszanowania prywatności innych osób przebywających w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym; 
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e. przestrzegania norm etycznych, kulturalnego odnoszenia się i zachowania 

zarówno wobec innych osób przebywających w Mieszkaniu Wytchnieniowym, 

jak również wobec pracowników, współpracowników czy wolontariuszy 

zaangażowanych przez Realizatora, Operatora czy Właściciela Mieszkania 

Wytchnieniowego;  

f. nie wnoszenia na teren Mieszkania Wytchnieniowego alkoholu, środków 

odurzających lub psychoaktywnych (np. narkotyków dopalaczy; zakaz dotyczy 

także przyjmowanych gości); 

g. nie spożywania na terenie Mieszkania Wytchnieniowego używek, o których 

mowa w lit. f powyżej (zakaz dotyczy także przyjmowanych gości); 

h. nie przebywania na terenie Mieszkania Wytchnieniowego pod wpływem 

używek, o których mowa w lit. f powyżej (zakaz dotyczy także przyjmowanych 

gości);  

i. nie palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów wewnątrz Mieszkania 

Wytchnieniowego;  

j. zgłoszenia Realizatorowi nieobecności na terenie Mieszkania 

Wytchnieniowego trwającej dłużej niż 3 dni; 

k. powstrzymania się od posiadania na terenie Mieszkania Wytchnieniowego 

zwierząt (w tym zwierząt domowych), broni lub amunicji w rozumieniu ustawy  

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych lub 

innych przedmiotów, których używanie może zagrażać porządkowi lub 

bezpieczeństwu w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

l. nie zakłócania porządku w Mieszkaniu Wytchnieniowym, w szczególności 

poprzez krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk, który zakłóca spokój, porządek, 

spoczynek albo wywołuje zgorszenie na terenie Mieszkania Wytchnieniowego; 

m. nie przyjmowania na nocleg osób nieuprawnionych do pobytu na terenie 

Mieszkania Wytchnieniowego; 

n. nie używania dodatkowych urządzeń grzewczych, które nie stanowią 

wyposażenia Mieszkania Wytchnieniowego; 

o. powstrzymania się od nagrywania rozmów lub fotografowania lub filmowania 

osób przebywających w Mieszkaniu Wytchnieniowym (bez zgody tych osób); 

p. powstrzymania się od niszczenia mienia znajdującego się w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym oraz mienia innych osób w nim przebywających; 

q. powstrzymania się od wykorzystywania pomieszczeń Mieszkania 

Wytchnieniowego niezgodnie z przeznaczeniem; 

r. oszczędnego i umiejętnego korzystania z energii elektrycznej oraz wody; 

s. powstrzymywania się od dokonywania jakichkolwiek remontów, przeróbek lub 

innych prac adaptacyjnych w Mieszkaniu Wytchnieniowym.  

15. Jeżeli Mieszkaniec jest nieobecny w Mieszkaniu Wytchnieniowym, a konieczne jest 

otwarcie zajmowanego przez niego pomieszczenia celem usunięcia awarii lub stanu 

zagrożenia, dopuszcza się dokonanie komisyjnego otwarcia tego pomieszczenia.  

16. Mieszkaniec jest każdorazowo zobowiązany (na żądanie Realizatora lub Właściciela 

Mieszkania Wytchnieniowego) udostępnić zajmowane pomieszczenie w celu dokonania 

okresowych lub doraźnych przeglądów jego stanu technicznego. 

17. Realizator oraz Właściciel Mieszkania Wytchnieniowego (w tym pracownik, 

współpracownik lub wolontariusz zaangażowany przez Realizatora) może wejść do 

pomieszczenia zajmowanego przez Mieszkańca (bez zgody Mieszkańca lub jego 

Opiekuna Faktycznego) w przypadku gdy przemawiają za tym ważne względy 
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bezpieczeństwa, względy sanitarno-epidemiologiczne lub nagłe sytuacje losowe, 

wymagające działań dla zapewnienia ochrony zdrowia i życia. 

18. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Mieszkania Wytchnieniowego lub jego 

wyposażenia przez Mieszkańca lub jego gości, odpowiedzialność za wszelkie szkody 

ponosi Opiekun Faktyczny (nie dotyczy to szkód wynikających z normalnej eksploatacji 

Mieszkania Wytchnieniowego lub normalnej eksploatacji znajdującego się w nim 

wyposażenia) 

19. Pomieszczenie zajmowane przez Mieszkańca, po opuszczeniu przez niego Mieszkania 

Wytchnieniowego musi zostać uporządkowane w sposób umożliwiający jego 

natychmiastowe zajęcie przez kolejną osobę. Mieszkanie Wytchnieniowe musi też zostać 

opróżnione ze wszystkich rzeczy osobistych Mieszkańca (lub jego gości) opuszczającego 

Mieszkanie Wytchnieniowe. 

 

§ 5 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych: 

a. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. 

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach czynności 

przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych 

ze zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 

na podstawie:  

a. w odniesieniu do czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 

2014-2020”: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1431, tj. z późn. zm.); 

b. w odniesieniu do czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.), rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi  

i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu,  w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-

2020. 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41 (70-383 

Szczecin), beneficjentowi realizującemu projekt  - Województwo Zachodniopomorskie, ul. 

Korsarzy 34 (70-540 Szczecin), Realizatorowi, Caritas Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej, ul. Biskupa Czesława Domina 8 (75-061 Koszalin), Caritas Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej, ul. Wieniawskiego 5 (71-142 Szczecin) oraz podmiotom, które 

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta badania, kontrole i audyt  

w ramach RPO WZ 2014-2020, a także podmiotom współuczestniczącym w realizacji 

działań w ramach Projektu (m.in. Powiatowi łobeskiemu). W przypadku prowadzenia 

korespondencji dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także 

stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

5. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

7. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z właściwym 

Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty 

elektronicznej: 
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a. abi@wzp.pl – w odniesienie do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-

2020”,  

b. iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane: 

a. mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

b. mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania; 

c. mają prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te 

dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile 

minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u administratora. 

9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia w ramach Projektu,  

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  

w ramach Projektu. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2022 r. i obowiązuje do 31.03.2023 roku. 

Regulamin będzie umieszczony na stałe (w widocznym miejscu) na terenie Mieszkania 

Wytchnieniowego, a także na stronie internetowej https://dobrewsparcie.wzp.pl/rdw/  

(w języku polskim). 

2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz załącznikach do niego.  

O wszelkich zmianach Regulaminu, Realizator poinformuje poprzez:  

a. przekazanie zmienionego Regulaminu osobą, z którymi została zawarta 

umowa, o której mowa w § 3 ust. 14 powyżej (pod warunkiem obowiązywania 

przedmiotowej umowy w momencie dokonywania zmiany Regulaminu); 

b. umieszczenia zmienionego Regulaminu (na stałe; w widocznym miejscu) na 

terenie Mieszkania Wytchnieniowego oraz na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 1 powyżej (w języku polskim). 

3. W przypadku powstania sporu na tle postanowień Regulaminu, właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.  

4. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują właściwe przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

Załączniki: 

1. Wniosek (wzór); 

2. Umowa dotycząca udzielenia wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej realizowanej 

w Mieszkaniu Wytchnieniowym (wzór). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Wniosek o udzielenie wsparcia w formie Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym (ul. Niepodległości 37 w Łobzie) 

 

 

……………………………………………………. 

imię i nazwisko Wnioskodawcy – Opiekuna Faktycznego 

 

……………………………………………………. 

adres zamieszkania 

 

………………………………………………….... 

Telefon i/lub e-mail 

 

 

Realizator: 

Fundacja Nauka dla Środowiska 

 ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin. 

 

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Mieszkania Wytchnieniowego  zlokalizowanego 

w lokalu przy ul. Niepodległości 37 w Łobzie (dalej jako: „Regulamin”), zwracam się  

z wnioskiem o przyznanie wsparcia w formie Opieki Wytchnieniowej  

w Mieszkaniu Wytchnieniowym. Jednocześnie wskazuję, iż o udzielenie wsparcia staram się 

w związku z sprawowaniem opieki faktycznej nad: …………………………………………. (dalej 

jako: „Mieszkaniec”). Preferowany termin pobytu Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym: 

od ………. do ……….  

 

Oświadczam, iż w przypadku niemożliwości przyznania wsparcia we wskazanym wyżej 

terminie jestem/nie jestem* (*niepotrzebne skreślić) zainteresowany pobytem w innym okresie. 

 

DANE MIESZKAŃCA  

Imię i 

nazwisko 

Data 

urodzenia 

PESEL Stosunek Opiekuna 

Faktycznego do Mieszkańca 

(zaznaczyć właściwe) 

   □ rodzic 

□ opiekun prawny 

□ inny, jaki: 

………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, iż: (zaznaczyć właściwe):  

□ przed podpisaniem Wniosku otrzymałem Regulamin wraz z załącznikami; 

□ rozumiem treść Regulaminu (w tym załączniki) i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń; 

□ przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają 

znaczenie przypisane im w Regulaminie; 

□ Mieszkaniec spełnia warunki i kryteria określone w Regulaminie, od których uzależnionie 

jest uzyskanie wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

□ jako Opiekun Faktyczny spełniam warunki i kryteria określone w Regulaminie, od których 

uzależnionie jest złożenie przeze mnie wniosku o udzielenie wsparcia w postaci Opieki 

Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

□ w przypadku pozytywnego rozpoznania Wniosku zobowiązuje się zawrzeć z Realizatorem 

umowę dotycząca udzielenia wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej realizowanej w 

Mieszkaniu Wytchnieniowym – na zasadach określonych w Regulaminie;  

□ w przypadku rezygnacji z pomocy oferowanej przez Realizatora (po złożeniu Wniosku), 

zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Realizaotra.  

Podpis i data osoby składającej Wniosek (Opiekuna Faktycznego): 

 

 ……………………………………………………………… 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* 

 TAK 

 NIE  

PODPIS (DATA): 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: 

1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 

70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO 

WZ 2014-2020, w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO 

WZ 2014-2020”, 

2) Ministra właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-

926 Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, 

- w celu realizacji Projektu,  w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania trwałości 

projektu, archiwizacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuje do 

wiadomości treść klauzuli informacyjnej wyrażonej w § 5 Regulaminu. 

 

Data i podpis Wnioskodawcy:       
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Umowa dotycząca udzielenia wsparcia w formie Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym – dalej jako: „Umowa” 

 

zawarta dnia ……………………… w ……………………. pomiędzy: 

 

fundacją pn. Fundacja „Nauka dla Środowiska” z siedzibą w Koszalinie (75-620), przy ul. 

Racławickiej 15), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000146454, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy w 

Koszalinie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 6692337315, 

REGON 331371711, reprezentowaną przez: 

1) Piotra Jaśkiewicza – Prezesa Zarządu Fundacji, 

2) Arkadiusza Borysiewicza – Wiceprezesa Zarządu Fundacji 

- zwaną dalej: „Fundacją” 

 

a 

 

…………………………………………. (adres do doręczeń: …………………………………………..), 

posiadającym/-ą PESEL: ……………………………………………………………………….., który/-a 

działającym/-ą osobiście, zwanym/-ą dalej: „Opiekunem Faktycznym”, 

 

zwanych dalej łącznie: „Stronami” 

 

Zważywszy, iż: 

1) Opiekun Faktyczny, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Mieszkania Wytchnieniowego 

zlokalizowanego w lokalu przy ul. Niepodległości 37 w Łobzie (stanowiącym załącznik nr 1 do 

Umowy; dalej jako: „Regulamin”) złożył wniosek o udzielenie wsparcia w postaci opieki 

wytchnieniowej, którego kopia stanowią załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako: „Wniosek”), 

2) Fundacja po rozpatrzeniu Wniosku podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane 

im w treści Regulaminu, chyba że z treści Umowy wynika wprost inaczej.  

2. Opiekun Faktyczny oświadcza, iż sprawuje opiekę nad ………………………………….. 

posiadającym PESEL …………………………………………… (dalej jako: „Mieszkaniec”). Opiekun 

Faktyczny oświadcza, iż sprawuje opiekę nad Mieszkańcem jako (zaznaczyć właściwe): 

□ opiekun prawny – na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu 

………………………………….. w ……………………………. z dnia ……………………., sygn. akt 

…………………………………………………………………………………………………………….; 

□ przedstawiciel ustawowy - ………………………………………………………………….; 

□ opiekun niebędący opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym, ale sprawujący 

opiekę faktyczną nad Mieszkańcem; 

□ inne (wskazać jakie): …………………………………………………………………………………; 

3. Opiekun Faktyczny oświadcza, iż informacje wskazane przez niego we Wniosku, w szczególności 

informacje dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu z punktu widzenia kryteriów określonych w 

Regulaminie, są zgodne ze stanem faktycznym i pozostają aktualne  na dzień zawarcia Umowy. 

Opiekun Faktyczny zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Fundacji (nie później niż w 
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terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie 

uzasadniające poinformowanie Fundacji) o wszelkich okolicznościach istotnych z punktu widzenia 

kryteriów określonych w Regulaminie, a także okolicznościach mających wpływ na zakres, rodzaj 

oraz formę udzielonego wsparcia. Fundacja na każdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie. 

4. Fundacja na mocy Umowy udziela Opiekunowi Faktycznemu wsparcia w postaci Opieki 

Wytchnieniowej tj. wsparcia polegającego na realizacji przez Fundację usługi, na którą składa się:  

a. zapewnienia Mieszkańcowi możliwości krótkotrwałego (trwającego …………………..) 

pobytu dziennego / całodobowego3 w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

b. zapewnienie Mieszkańcowi podczas pobytu w Mieszkaniu Wytchnieniowym opieki, w tym 

w szczególności realizacja na jego rzecz podczas pobytu podstawowych usług 

opiekuńczych (w zastępstwie Opiekuna Faktycznego) w postaci (zaznaczyć właściwe): 

□ całodziennego wyżywienia dla Mieszkańca (zgodne z zaleceniami lekarza lub 

dietetyka); 

□ opieki higieniczno-pielęgnacyjnej Mieszkańca; 

□ sprzątanie w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

□ przygotowanie i podawanie lekarstw Mieszkańcy (zgodnie z zaleceniem lekarza); 

□ inne (jakie): …………………………………………………………………………………… 

5. Opieka Wytchnieniowa będzie świadczona w okresie (zaznaczyć właściwe):  

□ od………………….. (od godziny: …………………) do …………………..(do godziny: 

…………… 

□   w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

w dniu ………………. (od godziny: …………………..do godziny: …………………………….); 

 

6. Opiekun Faktyczny oświadcza, że:  

a. przed podpisaniem Wniosku oraz Umowy otrzymał Regulamin; 

b. rozumie treść Regulaminu oraz Umowy (w tym załączników i nie wnosi do nich żadnych 

zastrzeżeń; 

c. przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają 

znaczenie przypisane im w Regulaminie, chyba że z Umowy wynika wyraźnie odmiennie; 

d. Mieszkaniec spełnia warunki i kryteria określone w Regulaminie, warunkujących uzyskanie 

wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej w Mieszkaniu Wytchnieniowym; 

e. jako Opiekun Faktyczny spełnia warunki i kryteria określone w Regulaminie warunkujących 

złożenie Wniosku oraz zawarcie Umowy; 

f. zapoznał się ze stanem Mieszkania Wytchnieniowego i stwierdza, że jest ono przydatne do 

użytku przez Mieszkańca i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń; 

g. przyjmuje do wiadomości, że ze względu na szczególny charakter Opieki Wytchnieniowej 

oraz niemożliwe do przewidzenia zdarzenia i sytuacje (np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia 

Mieszkańca) śmierć, wypadek) może zostać zobowiązany przez Fundację do 

natychmiastowego odebrania Mieszkańca z Mieszkania Wytchnieniowego (niezależnie od 

okresu, o którym mowa w ust. 5 powyżej), a jednocześnie zobowiązuje się do odebrania 

                                                           
3 Skreślić niepotrzebne. 
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Mieszkańca z Mieszkania Wytchnieniowego na żądanie Fundacji (w terminie wskazanym 

przez Fundację), w szczególności w sytuacjach opisanych powyżej;  

h. w przypadku rezygnacji z Opieki Wytchnieniowej, zobowiązuje się do natychmiastowego 

poinformowania o tym fakcie Fundacji; 

i. w przypadku zgonu Mieszkańca podczas pobytu w Mieszkaniu Wytchnieniowym oraz braku 

podjęcia przez Opiekuna Faktycznego, działań, o których mowa w ust. 7  lit. g poniżej, 

upoważnia Fundację do zorganizowania transportu zwłok do wybranego przez Fundację 

zakładu usług pogrzebowych (na koszt Opiekuna Faktycznego).  

7. Opiekun Faktyczny jest zobowiązany do: 

a. dostarczenia Mieszkańca do Mieszkania Wytchnieniowego w terminie (terminach) 

określonym (określonych) w ust. 5 powyżej;  

b. odebrania Mieszkańca z Mieszkania Wytchnieniowego w terminie (terminach) określonym 

(określonych) w ust. 5 powyżej; 

c. dostarczenia Fundacji aktualnej dokumentacji medycznej Mieszkańca, a także 

informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach faktycznych istotnych z punktu 

widzenia stanu zdrowia Mieszkańca; 

d. zapewnienia Mieszkańcy podczas całego pobytu w Mieszkaniu Wytchnieniowym środków 

higieny osobistej, odzieży, lekarstw i środków medycznych zgodnie z zaleceniami lekarza; 

e. utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego z osobą znajdująca się w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym (dalej jako: „Opiekun Mieszkania”) oraz natychmiastowego odebrania 

Mieszkańca z Mieszkania Wytchnieniowego w sytuacji, gdy jego stan zdrowia, zachowanie 

zagraża bezpieczeństwu jego lub personelu lub w przypadku gdy z innych przyczyn dalsze 

przebywanie Mieszkańca w Mieszkaniu Wytchnieniowym oraz sprawowanie nad nim opieki 

jest niecelowe lub niemożliwe (np. zdarzenia losowe – pogorszenie stanu zdrowia); 

f. przestrzegania Regulaminu; 

g. w przypadku otrzymania informacji o śmierci Mieszkańca, w trakcie jego pobytu  

w Mieszkaniu Wytchnieniowym – podjęcia niezwłocznych działań związanych z odebraniem 

jego zwłok z Mieszkania Wytchnieniowego (tj.  do niezwłocznego, nie później jednak niż w 

ciągu 6 godzin od poinformowania Opiekuna Faktycznego o śmierci Mieszkańca, 

osobistego przybycia Opiekuna Faktycznego do Mieszkania Wytchnieniowego); 

h. pokrycia poniesionych przez Fundację kosztów związanych z organizacją transportu 

Mieszkańca do miejsca zamieszkania Opiekuna Faktycznego (wskazanego w komparycji 

Umowy) – w przypadku braku odebrania przez Opiekuna Faktycznego Mieszkańca z 

Mieszkania Wytchnieniowego; 

i. pokrycia poniesionych przez Fundację kosztów związanych z transportem i przechowaniem 

zwłok Mieszkańca (w przypadku jego zgonu podczas pobytu w Mieszkaniu 

Wytchnieniowym oraz braku podjęcia przez Opiekuna Faktycznego działań, o których 

mowa w lit. g powyżej).  

8. Fundacja nie odpowiada za rzeczy wniesione do Mieszkania Wytchnieniowego przez Opiekuna 

Faktycznego, Mieszkańca lub jego gości. 

9. Wsparcie w postaci Opieki Wytchnieniowej świadczonej w Mieszkaniu Wytchnieniowym, w okresie 

realizacji Projektu, jest bezpłatne (z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 poniżej). Mieszkaniec w ramach Opieki 

Wytchnieniowej: 

a. poza prawami wyraźnie przyznanymi w Umowie, ma prawa określone w § 4 ust. 13 

Regulaminu; 

b. poza obowiązkami wyraźnie wynikającymi z Umowy, ma obowiązki określone w § 4 ust. 14 

Regulaminu. 

10. Opiekun Faktyczny przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie przez Mieszkańca obowiązków,  

o których mowa w ust. 9 lit. b powyżej, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy – na 

zasadach szczegółowo określonych w § 2 poniżej.  
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11. Opiekun Faktyczny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Właściciel Mieszkania 

Wytchnieniowego, Fundacja oraz Operator (w tym osoby przez nich upoważnione) mają prawo do 

wejścia do Mieszkania Wytchnieniowego w każdym czasie (w tym także podczas nieobecności w 

nim Mieszkańca lub Opiekuna Mieszkańca), w tym w szczególności  

w sytuacjach wymagających szybkiego dostępu (np. awarie, zagrożenie życia i zdrowia czy mienia). 

Szczegółowe zasady w tym zakresie określa § 4 ust. 14 – 16 Regulaminu.  

12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Mieszkania Wytchnieniowego lub jego wyposażenia 

przez Mieszkańca lub jego gości, odpowiedzialność za wszelkie szkody ponosi Opiekun Faktyczny 

(nie dotyczy to szkód wynikających z normalnej eksploatacji Mieszkania Wytchnieniowego lub 

normalnej eksploatacji znajdującego się w nim wyposażenia) 

13. Pomieszczenie zajmowane przez Mieszkańca, po opuszczeniu przez niego Mieszkania 

Wytchnieniowego musi zostać uporządkowane w sposób umożliwiający jego natychmiastowe 

zajęcie przez kolejną osobę. Mieszkanie Wytchnieniowe musi też zostać opróżnione ze wszystkich 

rzeczy osobistych Mieszkańca (lub jego gości) opuszczającego Mieszkanie Wytchnieniowe. 

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia ………………. do dnia ……………………. 

Okres obowiązywania Umowy może zostać wydłużony – zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.  

2. Umowa może zostać rozwiązania przed upływem okresu jej obowiązywania na zasadach 

szczegółowo określonych w Regulaminie (§ 4 ust. 8 lit. b, ust. 9 – 10 Regulaminu).  

3. W przypadku utraty prawa do wsparcia w postaci Opieki Wytchnieniowej na podstawie Umowy 

(niezależnie jednak od przyczyn utraty tego prawa) Mieszkaniec, a także jego goście, są 

zobowiązani opuścić Mieszkanie Wytchnieniowe najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy 

na zasadach określonych w § 4 ust. 11 Regulaminu.   

4. W przypadku, gdy Mieszkaniec lub jego goście nie opuszczą Mieszkania Wytchnieniowego  

w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Fundacja będzie uprawniona do naliczania Opiekunowi 

Faktycznemu opłaty za korzystanie z Mieszkania Wytchnieniowego w wysokości określonej w § 4 

ust. 12 Regulaminu. 

 

§ 3 

 

10. Administratorem danych osobowych jest: 

a. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-

540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO 

WZ 2014-2020, w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO 

WZ 2014-2020”, 

b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-

926 Warszawa, dla danych w ramach czynności przetwarzania danych ze zbioru 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”. 

11. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

– dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:  

a. w odniesieniu do czynności przetwarzania danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-

2020”: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, tj. z późn. zm.); 

b. w odniesieniu do czynności przetwarzania danych ze zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającym i, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 

1). 

12. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu,  w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

rozliczenia Projektu, zachowania trwałości Projektu, archiwizacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

13. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41 (70-383 Szczecin), beneficjentowi 

realizującemu projekt  - Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34 (70-540 Szczecin), 

Realizatorowi, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Biskupa Czesława Domina 8 (75-061 

Koszalin), Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ul. Wieniawskiego 5 (71-142 Szczecin) 

oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta badania, kontrole i audyt  

w ramach RPO WZ 2014-2020, a także podmiotom współuczestniczącym w realizacji działań w 

ramach Projektu (m.in. Powiatowi łobeskiemu). W przypadku prowadzenia korespondencji dane 

będą przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także stronom i innym uczestnikom 

postępowań administracyjnych. 
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14. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

15. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

16. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z właściwym Inspektorem 

Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 

a. abi@wzp.pl – w odniesienie do danych ze zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”,  

b. iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do danych ze zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

17. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane: 

a. mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

b. mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; 

c. mają prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie 

są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny 

okres archiwizacji tych danych u administratora. 

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia w ramach Projektu,  

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 

§ 4 

 

1. Strony zobowiązują się działać we wzajemnym poszanowaniu swoich słusznych interesów oraz  

w oparciu o wzajemne zaufanie. Opiekun Faktyczny, poza zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, 

jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, który stanowi 

integralną część Umowy. W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowej umowie, zastosowanie 

będą miały postanowienia Regulaminu, a także właściwe przepisy obowiązującego prawa.  

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy, a Regulaminem, pierwszeństwo będą miały 

postanowienia Regulaminu.  

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony, w terminie 3 dni kalendarzowych, 

licząc od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie uzasadniające przedmiotowe powiadomienie,  

o zmianie adresów do doręczeń lub telefonów kontaktowych wskazanych przez Strony w komparycji 

Umowy. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia 

pozostają w mocy i nadal są wiążące a takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym 

postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony  

w nieważnym postanowieniu. 

6. Opiekun Faktyczny nie może przenieść swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy na 

inny podmiot - bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Fundacji. 

7. W przypadku sporów związanych z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, Strony zobowiązują się 

podjąć negocjacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. W razie, gdyby spór nie został 

rozwiązany w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, sądem właściwym do rozwiązania 

sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy według obowiązujących przepisów 

prawa.  

8. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

Fundacja:     Opiekun Faktyczny: 

 

 


