
Załącznik nr 3 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w programie osłonowym 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Umowa Nr …………

o świadczenie usług teleopiekuńczych i użyczenie urządzeń niezbędnych do
realizacji usługi w ramach programu osłonowego

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

zawarta w dniu …….2022 roku

pomiędzy  Gminą  Włodawa,  22-200  Włodawa,  Al.  J.  Pawła  II  22,  NIP:  565-144-57-40  -  Gminnym
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  we  Włodawie,  22-200  Włodawa,  Al.  J.  Piłsudskiego  66,
reprezentowanym przez Panią Annę Wegiera - Walasek -  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włodawie na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Włodawa z dnia  ……… 
a 
Panią/Panem ………………………………………………………………………………………… 
zamieszkałym/am……………………………………………………………………………………
PESEL…………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem” .

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bezpłatne świadczenie usług teleopiekuńczych na rzecz
Uczestnika programu wraz z przekazaniem do wyłącznego bezpłatnego używania monitorującej stan
zdrowia opaski  na nadgarstek wraz z instrukcją obsługi,  ładowarką oraz kartą SIM zwanymi dalej
„urządzeniem”. 
2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stanowi
własność  Gminy  Włodawa,  w  imieniu  której  program  „Korpus  Wsparcia  Seniorów” na  rok  2022
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie. 

§ 2. 1. Uczestnik oświadcza, że: 
a) nie ma żadnych przeszkód technicznych, które uniemożliwiałyby lub utrudniały świadczenie usług
teleopiekuńczych, 
b) nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych do korzystania przez niego z usług teleopiekuńczych,
c)  wszystkie  dane  zawarte  w  dokumentacji  przedłożonej  w  toku  naboru  do  programu,  a  także
wszelkie złożone przez niego oświadczenia są zgodne z prawdą oraz nadal aktualne, 
d) zapoznał się z regulaminem świadczenia usług teleopiekuńczych oraz postanowieniami niniejszej
umowy, akceptując wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 

§3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§4.  Przekazanie  urządzenia  potwierdzone  będzie  protokołem  zdawczo-odbiorczym,  którego  wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§5 1. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a) korzystania z urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, dbania o stan fizyczny powierzonego
urządzenia i utrzymania go w stanie technicznym jaki prezentuje w dniu jego wydania, 



b)  nieusuwania/niewyciągania  samodzielnie  karty  SIM  umieszczonej  w  urządzeniu.  Uczestnik
oświadcza i rozumie, że usunięcie karty SIM z urządzenia pozbawia go możliwości kontaktu z centrum
teleopieki a w konsekwencji braku możliwości udzielenia pomocy, 
c)  niewykorzystywania  urządzenia  do  wykonywania  połączeń  z  centrum  teleopieki  w  sytuacjach
niewymagających  natychmiastowej  pomocy,  jak  również  niestanowiących  zagrożenia  dla  zdrowia
oraz życia Uczestnika. 
2.  W  przypadku  utraty  lub  uszkodzenia  urządzenia,  Uczestnik  ma  obowiązek  niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, tel. 82 57 23 945. 
3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia winę ponosi Uczestnik, on
także pokrywa wszystkie koszty zawiązane z naprawą sprzętu. 
4. W przypadku zawinionego całkowitego zniszczenia lub utraty urządzenia, Uczestnik zobowiązany
jest do zwrotu równowartości urządzenia. 
5.  Uczestnik  nie  ponosi  odpowiedzialności,  za  użytkowaną  opaskę  monitorującą  stan  zdrowia,
uszkodzoną w następstwie siły wyższej lub w przypadku awarii opaski spowodowanej wadą ukrytą
sprzętu. 
6.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  nieprzekazywania  urządzenia  osobom  trzecim,  jak  również
niewywożenia urządzenie poza terytorium Polski.
 7. Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług teleopiekuńczych odbywa się
na terenie Polski, natomiast nie obejmuje usług poza krajem. 

§6. 1. Korzystanie z usług teleopiekuńczych jest dobrowolne. 
2. Odpowiedzialność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie z tytułu nieprawidłowego
i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z urządzenia jest wyłączona. 
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie nie ponosi odpowiedzialności: 
a) za korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
b)  z  tytułu  uszkodzenia  lub uszczerbku na zdrowiu wynikającego z  nieprawidłowego użytkowana
urządzenia, 
c) w przypadku odłączenia urządzenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub samodzielnego
wyłączenia przez Uczestnika urządzenia lub rozładowania urządzenia w czasie świadczenia usługi, 
d)  w  przypadku  podania  nieprawdziwych  informacji  dotyczących  danych  osobowych  lub  stanu
zdrowia przez Uczestnika, 
e) korzystania z urządzenia przez inna osobę niż Uczestnik. 
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pokrywa
kosztów nieuzasadnionego wezwania służb medycznych. 

§7. 1. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno być sporządzone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. 
2. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 
a) upływu okresu jej obowiązywania, 
b) przerwania uczestnictwa w programie w związku ze zmianą zamieszkania Uczestnika poza Gminę
Włodawa, 
c) objęcia Uczestnika stałą pomocą opiekuńczo – leczniczą (świadczoną m.in. przez domy pomocy
społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy), 
d) zgonu uczestnika, 
e) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy na zakup i  dostawę opasek monitorujący stan zdrowia
wraz  z  kompleksową usługą  całodobowo przez  centrum teleopieki  w  ramach  programu „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 



3. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie w trybie
natychmiastowym w następujących okolicznościach: 
a)  naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej  umowy lub innych postanowień w ramach
programu, 
b) trwałego uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika. 
4.  Po zakończeniu  okresu na jaki  została  zawarta  niniejsza  umowa lub po rozwiązaniu  umowy z
innych przyczyn, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we
Włodawie urządzenie w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi, kartą SIM oraz ładowarką
w terminie kolejnych 15 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5.  W  przypadku  zgonu  Uczestnika  lub  braku  możliwości  osobistego  zwrotu  urządzenia  przez
Uczestnika (np. z powodu obiektywnych przeszkód natury zdrowotnej), zwrotu urządzenia zgodnie z
ust. 4 dokonuje osoba wskazana przez Uczestnika do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki. 

§.8 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. 

…………………………………………………………..
…………………………………………………………. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                           Uczestnik  
we Włodawie

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Protokół zdawczo – odbiorczy 


