
 

 

 

     

Załącznik nr 1 do Zasad świadczenia usług  
w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami  

niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”  

 
 

UMOWA UŻYCZENIA 
nr ………………….. 

 
zawarta w dniu ……………….. 202… r. w Krakowie pomiędzy: 
 
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000057996, 
posiadającym NIP nr 679-20-26-141 oraz REGON nr 351239953, zwanym w treści umowy MCO 
w Krakowie, reprezentowanym przez: 
……………………………….. 
 

a  
………………………………….., zwanym w treści umowy Osobą wypożyczającą 
 
Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu „Centrum wsparcia opiekunów 
nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” 
nr RPMP.09.02.02-12-0449/19 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej 
Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 
usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego). 

§ 1. 
MCO w Krakowie jest właścicielem ……………………………………………………………... 
 

§ 2. 
MCO w Krakowie oddaje Osobie wypożyczającej w bezpłatne używanie przedmiot użyczenia, 
o którym mowa w § 1, na okres ………………………………. liczony od dnia zawarcia umowy, 
jednak nie dłużej niż do 30.06.2023 r. 
 

§ 3. 
Z przedmiotu użyczenia korzystać będzie wyłącznie podopieczny Osoby wypożyczającej 
(tj. osoba niesamodzielna przystępująca do projektu z Osobą wypożyczającą i wymieniona 
w formularzu zgłoszeniowym). 
 

§ 4. 
Osoba wypożyczająca oświadcza, że przystępując do projektu, o którym mowa w preambule, 

uzyskała informacje dotyczące ochrony jej danych osobowych, które zawarte były 

w oświadczeniu uczestnika projektu. 

§ 5. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Zasad świadczenia 
usług w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami 
niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie” oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 6. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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