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zostaje zawarta następująca 

Umowa o mieszkanie, pielęgnację i opiekę 

dla mieszkańca korzystającego ze świadczeń opieki stacjonarnej w ramach ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego wg § 43 Jedenastej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB XI). 



Uwaga: Dla lepszej czytelności w odniesieniu do wszystkich grup osób 
wspomnianych w niniejszej umowie stosuje się formę męską. Obejmuje ona także 
formę żeńską. 

I. Wstęp 

Podmiot prowadzi placówkę jako zakład usługowy z zachowaniem godności mieszkańców. 
Podstawą zaufania zapewniającego dobrą współpracę jest organizacja opieki z 
zachowaniem wrażliwości i dostosowaniem jej do potrzeb mieszkańców. Placówka dokłada 
wszelkich starań, aby mieszkańcy żyli wspólnie w duchu pokojowego sąsiedztwa i 
wzajemnego poszanowania. Mieszkańcy będą żyć w myśl tych zasad we wspólnocie i 
wspierać placówkę w jej staraniach w miarę swoich sił. 

Na podstawie umowy o zaopatrzenie zawartej z kasami opieki placówka jest dopuszczona
do wykonywania świadczeń opieki stacjonarnej zgodnie z §§ 72, 73 SGB XI. Treść umowy 
za zaopatrzenie, postanowienia porozumień dotyczących stawek za opiekę i wynagrodzenia 
zawartych z kasami opieki a także regulacje krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB XI są dla 
placówki wiążące a mieszkańcy mogą w placówce uzyskać do nich wgląd. 

W celu zagwarantowania właściwego dla mieszkańców zaopatrzenia i pielęgnacji między 
placówką a mieszkańcem korzystającym z opieki stacjonarnej na podstawie § 43 SGB XI 
zostają ustalone następujące prawa i obowiązki. 

Podstawą niniejszej umowy są pisemne informacje, które zostały przekazane mieszkańcowi 
przed zawarciem umowy. Umowa nie zawiera żadnych zmian tych informacji. 

II. Ogólny opis świadczeń placówki 

Patrz teczka z informacjami

III. Zakwaterowanie i wyżywienie 

§ 1 Zakwaterowanie

(1) Placówka przekazuje mieszkańcowi od dnia 06.06.2019 pokój jednoosobowy nr 220. 
Pokój ma powierzchnię mieszkalną 17,60 m² i znajduje się na drugim piętrze. 

Minimalne wyposażenie pokoju zapewnione przez placówkę obejmuje: 
‐ łóżko pielęgnacyjne, 
‐ szafkę nocną, 
‐ szafę na ubrania, 
‐ komodę, 
‐ stół, 
‐ krzesło. 

Na życzenie mieszkaniec może otrzymać zamykaną szafkę do przechowywania rzeczy 
osobistych.

(2) Świadczenia związane z zakwaterowaniem obejmują ponadto: 

a) prawo współużytkowania i uczestniczenia w urządzaniu pomieszczeń przeznaczonych dla 
wszystkich mieszkańców, pomieszczeń wspólnych i urządzeń. 



b) regularne sprzątanie strefy mieszkalnej, pomieszczeń wspólnych, pomieszczeń 
funkcyjnych, kuchni i pozostałych pomieszczeń, 

c) ogrzewanie, zapewnienie i odprowadzenie wody, zapewnienie prądu, odbiór śmieci, 

d) konserwację pomieszczenia mieszkalnego za wyjątkiem napraw niezbędnych z powodu 
zawinionego przez użytkownika, niezgodnego z umową zużycia, 

e) konserwację i utrzymanie budynków, instalacji technicznych i instalacji zewnętrznych a 
także wyposażenia budynków i elementów wyposażenia, jeśli te ostatnie nie zostały 
przyniesione przez mieszkańca. 

Bliższe informacje dotyczące świadczeń związanych z zakwaterowaniem zawarte są w 
dotyczących świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB 
XI, patrz załącznik nr 1.

(3) W razie potrzeby mieszkaniec otrzymuje za pokwitowaniem klucze od pokoju. Utratę 
wydanego klucza należy natychmiast zgłosić kierownictwu placówki. Za utratę każdego 
klucza mieszkaniec ponosi opłatę w wysokości 25,00 €. 

(4) Mieszkaniec może wyposażyć swój pokój także własnymi przedmiotami. Przedmioty te 
nie mogą być źródłem żadnego zagrożenia oraz nie mogą przeszkadzać w procedurach 
opieki i pielęgnacji. 

(5) Ustawienie i używanie grzejników i kuchenek elektrycznych a także innych urządzeń 
mogących wywołać pożar, wymaga za każdym razem zgody kierownictwa placówki, która 
może zostać w każdej chwili cofnięta. 

(6) Bez zgody kierownictwa placówki mieszkaniec nie jest uprawniony do dokonywania lub
zlecenia dokonania zmian przy należących do placówki elementach konstrukcyjnych i 
technicznych oraz urządzeniach takich jak dzwonek, telefon, oświetlenie, antena zbiorcza itp. 

(7) Trzymanie zwierząt domowych wymaga wcześniejszej zgody kierownictwa placówki. 

§ 2 Tekstylia

(1) Placówka zapewnia mieszkańcowi 

‐ bieliznę pościelową, 
‐ pościel, 
‐ ręczniki, 
‐ myjki kąpielowe 

Bielizna osobiste mieszkańca jest prana, jeśli wszystkie elementy zostały oznaczone 
nazwiskiem mieszkańca. Placówka może zadbać o oznaczenie bielizny osobistej 
mieszkańca jego nazwiskiem. 

(2) Bliższe informacje dotyczące świadczeń związanych z tekstyliami zawarte są w 
dotyczących świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB 
XI, patrz załącznik nr 1.

§ 3 Wyżywienie 

(1) Zaopatrzenie w posiłki i napoje zapewniane przez placówkę obejmuje przygotowanie i 
podanie posiłków i napojów. 



(2) Zimne i gorące napoje (kawa, herbata, woda, zwykłe soki, mleko) są zapewniane 
mieszkańcom w każdym czasie i w każdej ilości do pokrycia własnego zapotrzebowania. 

(3) Placówka zapewnia odpowiednie do potrzeb, urozmaicone i różnorodne posiłki. 
Placówka oferuje mieszkańcom trzy posiłki dziennie czyli śniadanie, obiad i kolację. Ponadto 
oferowany jest podwieczorek. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz zalecanego 
przez lekarza dodatkowego zaopatrzenia w posiłki między posiłkami głównymi lub w posiłki 
podawane o później porze realizowane są także te wymogi. 

(4) Żywność dietetyczna i inne specjalnie zaordynowane artykuły spożywcze a także 
odżywanie przez sondę, które na podstawie dyrektyw o lekach zaliczane są do świadczeń 
wg SGB V (ustawowe ubezpieczenie zdrowotne), nie są objęte zakresem świadczeń 
placówki.

(5) Bliższe informacje dotyczące świadczeń związanych z wyżywieniem zawarte są w 
dotyczących świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB 
XI, patrz załącznik nr 1.

IV. Ogólne świadczenia pielęgnacyjne i dodatkowe świadczenia opieki wg § 53c 
SGB XI

§ 4 Ogólne świadczenia pielęgnacyjne 

W ramach zaopatrzenia stacjonarnego wg § 43 SGB XI placówka realizuje świadczenia z 
zakresu pielęgnacji, medycznej pielęgnacji leczniczej oraz opieki socjalnej (ogólne 
świadczenia pielęgnacyjne). 

§ 5 Świadczenia z zakresu pielęgnacji 

(1) Mieszkańcy otrzymują niezbędną dla konkretnej osoby pomoc w wykonywaniu 
codziennych czynności, której celem jest samodzielne funkcjonowanie. Ta pomoc może mieć 
formę instruowania, wsparcia, nadzoru a także częściowego lub całkowitego przejęcia 
wykonywania czynności. 

Świadczenia z zakresu pielęgnacji obejmują 

‐ pomoc przy pielęgnacji ciała, 
‐ pomoc przy odżywianiu, 
‐ pomoc w poruszaniu się. 

(2) Bliższe informacje dotyczące świadczeń związanych z pielęgnacją zawarte są w 
dotyczących świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB 
XI, patrz załącznik nr 1.

§ 6 Świadczenia z zakresu medycznej pielęgnacji leczniczej 

(1) Obok świadczeń z zakresu pielęgnacji oraz opieki socjalnej placówka zapewnia też 
świadczenia medycznej pielęgnacji leczniczej wykonywane przez personel pielęgnacyjny. 
Świadczenia medycznej pielęgnacji leczniczej to czynności pielęgnacyjne wykonywane w 
związku z terapią lekarską i diagnostyką (np. zmiana opatrunku, zaopatrywanie ran, 
wcieranie, podawanie leków itp.), których zlecenie należy zawsze do lekarza prowadzącego 
mieszkańca. Świadczenia lekarskie nie są przedmiotem niniejszej umowy. 

(2) Świadczenia medycznej pielęgnacji leczniczej są wykonywane pod warunkiem, że  



‐ zostały zlecone przez lekarza prowadzącego i w poszczególnym przypadku 
można powierzyć ich wykonanie personelowi pielęgnacyjnemu 

‐ nie jest konieczne ich wykonanie osobiście przez lekarza prowadzącego. 

(3) Bliższe informacje dotyczące świadczeń związanych z medyczną pielęgnacją lecznicą 
zawarte są w dotyczących świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej 
wg § 75 SGB XI, patrz załącznik nr 1.

(4) Świadczenia medycznej pielęgnacji leczniczej jako element należnego zaopatrzenia 
pielęgnacyjnego na podstawie SGB XI są wykonywane przez placówkę a ich koszty są 
pokryte przez opłatę za ogólne świadczenia pielęgnacyjne, jeśli nie są to świadczenia 
wynikające ze szczególnie wysokiej potrzeby zaopatrzenia w rozumieniu § 37 ust. 2 SGB V 
lub inne świadczenia takie jak np. zaopatrzenie paliatywne wg § 37b SGB V, za które 
przysługuje roszczenie wobec kasy chorych na podstawie osobnych uzgodnień umownych. 

§ 7 Świadczenia opieki socjalnej wg § 43 SGB XI 

(1) Placówka wykonuje niezbędne świadczenia opieki socjalnej. Świadczenia opieki 
socjalnej mają zapewnić niezbędną pomoc przy prowadzeniu życia osobistego oraz 
kształtowaniu dnia codziennego, jeśli nie może tego zapewnić otoczenie społeczne (np. 
członkowie rodziny i opiekunowie). Placówka wspiera mieszkańca w razie potrzeby w 
przypadku korzystania ze świadczeń lekarskich, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych także 
poza placówką opiekuńczą (np. podczas planowania, ale nie przy realizacji lub 
towarzyszenia podczas wizyty u lekarza). Wspiera kontakt mieszkańca z bliskimi mu 
osobami oraz jego społeczną integrację. 

(2) Mieszkaniec może brać udział w imprezach przeznaczonych dla wspólnoty placówki. Są 
to oferty mające na celu wspieranie życia wspólnotowego oraz kształtowanie przebiegu dnia. 

(3) Ponadto mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w imprezach kulturalnych i społecznych 
placówki (np. koncerty, wykłady). Jeśli te imprezy nie są realizowane wyłącznie przy 
zaangażowaniu środków osobowych i rzeczowych placówki, może być pobierana opłata za 
uczestnictwo, która jest podawana razem z informacją o imprezie. 

(4) Bliższe informacje dotyczące świadczeń opieki socjalnej zawarte są w dotyczących 
świadczeń regulacjach obowiązującej krajowej umowy ramowej wg § 75 SGB XI, patrz
załącznik nr 1.

§ 7a Dopłaty do wynagrodzenia wg § 53c SGB XI za dodatkową opiekę i 
aktywizację mieszkańców w placówkach opieki stacjonarnej w kraju 
Brandenburgia

(1) Wprowadzenie prawa do finansowania dodatkowego personelu opiekuńczego przez 
kasy opieki dla uprawnionych osób wg § 53c SGB XI zmierza do tego, aby poprzez większe 
zaangażowanie, dodatkową opiekę i aktywizację okazać tym osobom większe 
poszanowanie, umożliwić im intensywniejsze kontakty i innymi ludźmi i tym samym większy 
udział w życiu społeczności podwyższając w ten sposób ich jakość życia. 

Upoważnionymi są osoby z zaburzeniami funkcjonowania spowodowanymi demencją, 
niepełnosprawnościami psychicznymi lub chorobami psychicznymi, u których Służba 
Medyczna ubezpieczyciela zdrowotnego lub powołany przez kasę opieki orzecznik stwierdził 
w ramach oceny na podstawie § 18 oddziaływanie będące skutkiem choroby bądź 
niepełnosprawności na codzienną aktywność, które doprowadziło do trwałych, znacznych 
ograniczeń kompetencji w życiu codziennym. 



(2) Dodatkowe świadczenia opieki to świadczenia zmierzające do aktywizacji i opieki nad 
uprawnionymi mieszkańcami, które mają pozytywny wpływ na samopoczucie, kondycję 
fizyczną i/lub nastrój psychiczny osób objętych opieką. Oferta dodatkowej opieki obejmuje 
motywację, opiekę i towarzystwo.  
Placówka dokona doboru oferty w taki sposób, aby spełniony został cel aktywizacji. 

(3) Zgodnie z § 87b ust.2 SGB XI właściwa kasa opieki przyznaje dodatek do 
wynagrodzenia wg § 87b SGB XI w wysokości miesięcznej 129,81€  (4,19 € na dzień 
kalendarzowy) na każdą uprawnioną osobę/osobę wymagającą opieki.  Dopłata jest w 
całości refundowana przez kasę opieki. W przypadku ubezpieczenia prywatnego 
ubezpieczyciel refunduje dopłatę, ale w przypadku mieszkańców uprawnionych do zasiłku 
tylko częściowo. 

V. Świadczenia dodatkowe i nakłady inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania 
placówki

§ 8 Świadczenia dodatkowe 

Placówka oraz mieszkaniec mogą zawrzeć osobne pisemne porozumienie dotyczące 
dodatkowych, wykonywanych za opłatą świadczeń wg § 88 SGB XI. Są to dodatkowe 
świadczenia z zakresu pielęgnacji i opieki wykraczające poza zakres świadczeń 
niezbędnych a także świadczenia podnoszące komfort zakwaterowania i wyżywienia. 

Oferowane są następujące świadczenia dodatkowe: 

Świadczenie Uwagi Cena 

Łącze telefoniczne Podłączenie telefonu 7,67 €
Opłata za podłączenie 20,00 €
Opłata za telefon komórkowy wg taryfy 
operatora

ok. 0,39 €

Sprawdzenie
prywatnych urządzeń 
elektrycznych
(za sztukę) 

Lodówka, telewizor, maszynka do golenia,
lampa, przedłużacz, radio 

za szt.: 1,00 €

Usługa przewozu 
i transportu

Rozliczenie wg czasu i
osobnego uzgodnienia

za godz.: 13,00 €
za km: 0,23 €

Usługa towarzyszenia W urzędach, centrum handlowe, 
rodzina, imprezy, lekarz
(rozliczenie wg czasu)

za godz.: 12,00 €

Ryczałtowa opłata Korzystanie ze stołówki do celów 
prywatnych (4 godz.)(zawiera: nakrycie
stołów, naczynia, sprzątanie) 

za 4 godz.: 20,00 €

Zarządzanie 
zdeponowanymi
pieniędzmi 

Fryzjer, przelewy, pielęgnacja stóp 
Księgowanie, opłata za recepty 
(miesięcznie na mieszkańca) 

za miesiąc: 5,50 € 

Korzystanie
jednoosobowe z
apartamentu

Szczególne świadczenie podnoszące 
komfort zakwaterowania (1 ½ pokoju o
powierzchni mieszkalnej 25,87 m²,
przynależna łazienka o powierzchni 4,75 
m² oraz mały korytarzyk o powierzchni 
4,22 m²)

za dzień = 5,00 € 
miesięcznie 
=152,10 €

Przy korzystaniu ze świadczeń dodatkowych także na podstawie ustaleń ustnych będą one 
rozliczane osobno.



§ 8a Korzystanie z apartamentu

(1) Ten paragraf dotyczy wyłącznie mieszkańców zajmujących apartament. 

(2) Apartamenty są przewidziane przede wszystkim dla małżeństw lub związków 
partnerskich i są przydzielane w pierwszym rzędzie takim mieszkańcom. 

(3) W przypadku śmierci małżonka bądź partnera osoba żyjąca decyduje, czy chce się 
przeprowadzić do pokoju jednoosobowego czy też pozostać sama w apartamencie i tytułem 
szczególnego świadczenia podnoszącego komfort zakwaterowania ponosić dodatkową 
opłatę w wysokości 5,00 € dziennie jako świadczenie dodatkowe wg § 88 SGB XI. 

(4) Jeśli pozostający przy życiu małżonek lub partner zdecyduje się na przeprowadzkę do 
pokoju jednoosobowego a placówka nie będzie w stanie zaoferować takiej możliwości, 
opłata określona w § 8a ust. 3 nie jest naliczana przez okres, w którym nie będzie 
dostępnego pokoju jednoosobowego. 

VI. Opłaty 

§ 9 Opłaty za poszczególne świadczenia 

(1) Opłaty zakwaterowanie i wyżywienie oraz stawka za opiekę są ustalone w 
porozumieniach zawartych między kasami opieki a placówką zgodnie z §§ 85, 87 SGB XI. 

(2) Opłata za zakwaterowanie wynosi obecnie za dzień kalendarzowy 14,60 € 

(3) Opłata za wyżywienie wynosi obecnie za dzień kalendarzowy 4,54 €. 

Jeśli ze względu na stan zdrowia mieszkaniec, poza okazjonalnym podawaniem napojów, 
jest karmiony wyłącznie przez sondę a koszty tego karmienia są pokrywane przez kasę 
chorych lub prywatne ubezpieczenie, od chwili przejścia na wyłączne karmienie sondą 
obowiązuje opłata pomniejszona o zaoszczędzone koszty żywności w wysokości obecnie 
4,54 € za dzień kalendarzowy. 

Gdy pokarm jest tylko częściowo podawany przez sondę, kwota ta zmniejsza się w 
stosunku procentowym:

‐ obniżka o 80% przy podawaniu napojów (herbata, woda) 
‐ obniżka o 50 % przy podawaniu napojów i środków spożywczych jako uzupełnienie. 

Zmniejszenie opłaty obowiązuje przy wprowadzeniu się mieszkańca lub po ponownym 
przyjęciu mieszkańca po pobycie w szpitalu od pierwszego dnia. 

(4) Stawka pielęgnacyjna to opłata za świadczenia pielęgnacji, medycznej pielęgnacji 
leczniczej oraz opieki socjalnej i opiera się na nakładach związanych z zaopatrzeniem, 
których wymaga mieszkaniec w związku z rodzajem i stopniem potrzeby opieki. Stawki 
pielęgnacyjne są podzielone na pięć stopni opieki. 

Przy przypisywaniu mieszkańca do stopnia opieki należy oprzeć się na stopniu opieki 
ustalonym przez kasę opieki/prywatne ubezpieczenie pielęgnacyjne zgodnie z § 15 SGB XI, 
chyba że na podstawie wspólnej oceny Służby Medycznej lub powołanego przez prywatnego 
ubezpieczyciela pielęgnacyjnego orzecznika oraz głównego specjalistę ds. opieki w 
placówce przypisanie do innego stopnia opieki jest konieczne lub wystarczające. Stawka 
pielęgnacyjna wynosi 



w stopniu opieki 1 za dzień kalendarzowy obecnie 32,82 € 

w stopniu opieki 2 za dzień kalendarzowy obecnie 42,08 € 

w stopniu opieki 3 za dzień kalendarzowy obecnie 58,25 € 

w stopniu opieki 4 za dzień kalendarzowy obecnie 75,11 € 

w stopniu opieki 5 za dzień kalendarzowy obecnie 82,67 € 
.

§ 10 Opłata całkowita  

(1) Opłata całkowita składa się z poszczególnych elementów opłaty wg § 10 a przy 
mieszkańcach z prywatnym ubezpieczeniem pielęgnacyjnym także z dopłaty do 
wynagrodzenia za dodatkowe świadczenia związane z opieką wg § 7a ust. 3. 

Opłaty dzienne / miesięczne (w €) wynoszą obecnie: 

Stopień 
opieki

Stawka
kosztów
opieki

Zakwa-
terowa-
nie

Wyży- 
wienie

Inwestycje Wynagro-
dzenie za
wykształ-
cenie

Łącznie 
dziennie

Udział 
kasy
opieki

Udział 
własny 
30,42
dni

1 32,82 14.60 4,54 14,96 0,59 67,51 125,00 1928,65

2 42,08 14,60 4,54 14,96 0,59 76,77 770,00 1565,34

3 58,25 14,60 4,54 14,96 0,59 92,94 1262,00 1565,23

4 75,11 14,60 4,54 14,96 0,59 109,80 1775,00 1565,12

5 82,67 14,60 4,54 14,96 0,59 117,36 2005,00 1565,09

§ 14 Ochrona danych / zobowiązanie do zachowania tajemnicy 

(1) Placówka oraz jej pracownicy zobowiązują się do dyskrecji oraz poufnego traktowania 
informacji osobowych dotyczących mieszkańców. Placówka pouczyła swoich pracowników o 
ich obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących mieszkańca, które 
dostały się do wiadomości placówki i jej pracowników. 

(2) W zakresie koniecznym dla realizacji niniejszej umowy placówka może zapisywać w 
systemie informatycznym oraz dokumentacji opieki oraz automatycznie przetwarzać dane 
osobowe mieszkańca wraz z informacjami o jego stanie zdrowia. Dane osobowe wraz z 
informacjami o stanie zdrowia są udostępniane tylko tym pracownikom, którym jest to 
niezbędne do realizacji ich zadań w ramach umowy o pielęgnacje i opiekę.  Dane osobowe 
mieszkańca wraz z informacjami o jego stanie zdrowia są przekazywane przez placówkę 
instytucjom finansującym koszty tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozliczenia 
wykonanych świadczeń.  Mieszkaniec ma prawo zażądania w każdym czasie informacji o 



zgromadzonych i przetwarzanych danych dotyczących jego osoby. W szczególności 
mieszkańcowi przysługuje prawo wglądu do dotyczącej jego osoby dokumentacji opieki. 

(3) Ponadto obowiązują regulacje dotyczące ochrony danych oraz obowiązku zachowania 
tajemnicy określone w załączniku nr 5 do niniejszej umowy, który jest jej częścią. 

§15 Odpowiedzialność 

VIII. Okres obowiązywania umowy, zakończenie 

§ 16 Okres obowiązywania umowy/wypowiedzenie przez mieszkańca 

(1) Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

(2) Mieszkaniec może wypowiedzieć umowę pisemnie najpóźniej trzeciego dnia roboczego 
miesiąca kalendarzowego ze skutkiem na koniec tego miesiąca. W przypadku podwyższonej 
opłaty wypowiedzenie jest możliwe w każdym czasie ze skutkiem na czas, w którym 
placówka żąda podwyższonej opłaty. 

(3) W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy mieszkaniec 
może ją wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeśli 
egzemplarz umowy zostanie przekazany mieszkańcowi dopiero po rozpoczęciu 
obowiązywania umowy, mieszkaniec może ją wypowiedzieć w każdej chwili bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania egzemplarza umowy. 

(4) Mieszkaniec może wypowiedzieć umowę w każdej chwili bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z ważnej przyczyny, jeśli nie można od niego oczekiwać, że będzie 
kontynuował umowę do upływu okresu wypowiedzenia. 

(5) Jeśli w przypadku wypowiedzenia w trybie ust. 4 placówka ponosi odpowiedzialność za 
przyczynę wypowiedzenia, jest zobowiązana do udokumentowania mieszkańcowi na jego 
żądanie odpowiedniego ekwiwalentu świadczeń na rozsądnych warunkach oraz do pokrycia 
kosztów przeprowadzki w rozsądnym zakresie. Mieszkaniec może zażądać 
udokumentowania odpowiedniego ekwiwalentu świadczeń na rozsądnych warunkach 
zgodnie ze zdaniem 1 także wtedy, gdy jeszcze nie złożył wypowiedzenia. 

§ 17 Wypowiedzenie przez placówkę 

(1) Placówka może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych przyczyn. Wypowiedzenie 
musi mieć formę pisemną i musi zawierać uzasadnienie. Ważna przyczyna występuje w 
szczególności, gdy 

1. placówka zawiesza swoją działalność, znacznie ją ogranicza lub zmienia rodzaj 
działalności w taki sposób, że kontynuacja realizacji umowy oznaczałaby dla placówki 
trudność nie do zaakceptowania, 

2. placówka nie może zapewnić profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgnacji i opieki, 
ponieważ 

a) mieszkaniec nie zaakceptował zaoferowanego przez placówkę dostosowania 
świadczeń do zmienionych potrzeb z zakresu pielęgnacji lub opieki albo 

b) placówka nie oferuje dostosowania świadczeń na podstawie osobnego uzgodnienia wg 
§ 8 ust. 4 WBVG (załącznik nr 4 do niniejszej umowy) 

i w związku z tym nie można oczekiwać od placówki realizacji umowy, 



3. mieszkaniec w zawiniony sposób tak dalece naruszy swoje ustawowe obowiązki, że nie 
można oczekiwać od placówki dalszej realizacji umowy, lub 

4. mieszkaniec

a) zalega za dwa następujące bezpośrednio po sobie terminy z zapłatą opłaty lub jej części, 
której wysokość przewyższa opłatę miesięczną lub 

b) w okresie obejmującym ponad dwa terminy zalega z zapłatą opłaty w wysokości kwoty 
przewyższającej opłatę za dwa miesiące. 

Wypowiedzenie umowy w celu podwyższenia opłaty jest wykluczone. 

(2) Placówka może wypowiedzieć umowę z przyczyny określonej w ustępie 1 nr 2 a) tylko 
wtedy, gdy wcześniej ponownie przedstawi mieszkańcowi swoją ofertę świadczeń 
dostosowanych do zmienionych potrzeb z zakresu pielęgnacji i opieki z określeniem 
odpowiedniego terminu na przyjęcie oferty i informacją o planowanym wypowiedzeniu 
umowy a przyczyna wypowiedzenia nie ustanie poprzez przyjęcie przez mieszkańca 
dostosowanej oferty.

(3) Placówka może wypowiedzieć umowę z przyczyny określonej w ustępie 1 nr 4 tylko 
wtedy, gdy wcześniej wyznaczy mieszkańcowi odpowiedni termin na zapłatę informując o 
planowanym wypowiedzeniu umowy i termin ten upłynie bezowocnie. Jeśli w przypadkach 
opisanych w ust. Nr 4 mieszkaniec zalega z opłatą, wypowiedzenie jest wykluczone, jeśli 
placówka zostanie wcześniej zaspokojona. Wypowiedzenie jest nieskuteczne, jeśli przed 
upływem dwóch miesięcy od zawiśnięcia sporu dotyczącego żądania eksmisji z powodu 
wymagalnych opłat placówka zostanie zaspokojona lub publiczna instytucja zobowiąże się 
do zaspokojenia placówki.

(4) W przypadkach wymienionych w ustępie 1 nr 2 do 4 placówka może wypowiedzieć 
umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Poza tym wypowiedzenie jest 
dopuszczalne do trzeciego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego ze skutkiem na koniec 
kolejnego miesiąca. 

(5) W przypadku wypowiedzenia złożonego przez placówkę w trybie ustępu 1 nr 1 jest ona 
zobowiązana do udokumentowani mieszkańcowi na jego żądanie odpowiedniego 
ekwiwalentu świadczeń na rozsądnych warunkach oraz do pokrycia kosztów przeprowadzki 
w rozsądnym zakresie. 

§ 18 Zakończenie umowy 

(1) Umowa kończy się przez wypowiedzenie. W przypadku umowy zawartej na czas 
oznaczony kończy się ona wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, bez konieczności 
jej wypowiedzenia.

(2) Umowa kończy się wraz ze śmiercią mieszkańca. 

(3) Po zakończeniu umowy pomieszczenie mieszkalne należy zwrócić opróżnione i z 
wszystkimi wydanymi kluczami. W przypadku zawinionego przez mieszkańca, niezgodnego z 
umową zużycia pomieszczenia mieszkalnego ponosi on koszty niezbędnych z tego powodu 
napraw.

(4) Jeśli po zakończeniu umowy przydzielone mieszkańcowi pomieszczenie mieszkalne nie 
zostanie opróżnione, placówka po bezskutecznym upływie wyznaczonego odpowiedniego 
dodatkowego terminu jest uprawniona do usunięcia z pomieszczenia i zmagazynowania na 
koszt mieszkańca przyniesionych przez niego przedmiotów. 

(5) W przypadku zakończenia umowy wskutek śmierci mieszkańca placówka musi następcy 



prawnemu lub w wymienionej w ust. 6 upoważnionej osobie mieszkańca wyznaczyć 
odpowiedni termin na opróżnienie pomieszczenia mieszkalnego. Jeśli pomieszczenie nie 
zostanie opróżnione w tym terminie, po jego upływie placówka jest uprawniona do 
opróżnienia pomieszczenia i zmagazynowania rzeczy przyniesionych przez mieszkańca na 
koszt spadku. Uzgodnienia między następcami prawnymi mieszkańca a placówką dotyczące 
późniejszego przekazania pomieszczenia mieszkalnego są zawsze możliwe. Należy wtedy 
zawrzeć odpowiednie osobne porozumienie. Jeśli nie jest znany następca prawny i żadna 
osoba nie została upoważniona przez mieszkańca w trybie ust. 6, wyznaczenie terminu nie 
jest konieczne.

(6) Po zakończeniu umowy niezależnie od rozporządzenia testamentowego lub 
dziedziczenia ustawowego placówka jest upoważniona do przekazania pozostawionych 
przedmiotów następującej osobie/następującym osobą, z którą/którymi może być dokonane 
także ostateczne rozliczenie umowy: 

Nazwisko, imię 

Adres

Telefon

Mieszkaniec upoważnia w/w osobę/osoby do przejęcia na własność lub do przechowania 
pozostawionych przedmiotów. Jeśli zostało wymienionych kilka osób, każda z nich jest 
wobec placówki upoważniona do odebrania przedmiotów i dokonania rozliczenia końcowego. 


