Skonsolidowane prawo federalne

Pełne brzmienie przepisu o regułach grupy zawodowej i wykonawczych w celu
organizowania opieki nad osobami, wersja z dnia 19.02.2016 r.
Tytuł w wersji długiej
Rozporządzenie federalnego ministra nauki, badań i gospodarki o regułach grupy zawodowej i
wykonawczych w celu organizowania opieki nad osobami
StF [pierwotne brzmienie ustawy]: BGBl. [austriacki Dziennik Ustaw, dalej w tłumaczeniu jako BGBl.] II Nr 278/2007

Zmiana
BGBl. II Nr 396/2015

Preambuła / klauzula promulgacyjna
Na podstawie § 69 ust. 2 Gewerbeordnung 1994 [austriacka Ustawa o samodzielnej działalności
gospodarczej z 1994 r., dalej w tłumaczeniu jako Gewerbeordnung lub GewO], BGBl. Nr 194, ostatnio
zmienionej przez ustawę federalną BGBl. I Nr 161/2006, zarządza się w porozumieniu z federalnym
ministrem pracy, spraw społecznych i ochrony konsumentów:

Tekst
Reguły wykonawcze
§ 1. (1) Osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie organizacji opieki nad osobami są
zobowiązane
przy
wykonywaniu swojej działalności do zwracania uwagi na dobro osoby wymagającej opieki i do tego, aby nie
nadużywać
swojej
pozycji
zawodowej
do uzyskiwania korzyści osobistych, jak np. pośredniczenia bez wezwania lub zawierania transakcji bez
wezwania. W szczególności zakazuje się im przyjmowania świadczeń bez świadczenia wzajemnego o
równoważnej wartości.
(2) Wymienione w ust. 1 osoby prowadzące działalność mają obowiązek podczas świadczenia opieki na
rzecz osoby wymagającej opieki kierować się zasadami oszczędności, ekonomiczności i celowości.
(3) Przychodzenie do osób prywatnych w celu zbierania zamówień na świadczenia organizowania opieki
nad osobami jest dozwolone tylko w przypadku wyraźnego wezwania skierowanego do osoby wykonującej
działalność gospodarczą w zakresie organizacji opieki nad osobą. Przyjmowanie zamówień na takie świadczenia
dozwolone jest tylko w pomieszczeniach firmy lub przy okazji wymienionego w poprzednim zdaniu
wcześniejszym dopuszczalnego przychodzenia do osób prywatnych.
(4) Wykonywane świadczenia należy w wystarczającym stopniu i regularnie dokumentować oraz
udostępniać obu stronom umowy, a także pracownikom medycznym, opiekującym i zajmującym się osobą
wymagającą opieki.
§ 2. (1) Wymienione w § 1 ust. 1 osoby prowadzące działalność mają obowiązek zawrzeć
umowę o opiekę dotyczącą świadczenia usług opieki nad osobami w formie pisemnej, a także poinformować
pisemnie strony zainteresowane na ich żądanie przed zawarciem umowy o wszystkich sprawach istotnych dla
zawarcia umowy, w szczególności o możliwej treści umowy i cenie. Mają obowiązek wskazywać w każdej
reklamie, gdzie można uzyskać takie informacje.
(2) Wymienioną w ust. 1 umowę o opiekę należy wręczyć stronie umowy w formie pisemnej. Umowa ta
musi zawierać następujące minimum informacji:
1. nazwisko (nazwę firmy) i adres stron umowy,
2. początek i okres trwania umowy,
3. treść świadczeń,
4. ustalenie wytycznych dot. działań w myśl § 160 ust. 2 Z 1 GewO 1994 w obowiązującej wersji,
5. uzgodnienie, czy w przypadku niemożności wykonywania obowiązków określonych w umowie
zapewnione
jest
zastępstwo
i
ewentualnie
nazwiska
oraz adres kontaktowy zastępcy(-ów),
6. termin zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia, przy czym należy wskazać, że
prowadzący działalność zobowiązany jest do samodzielnego składania wszystkich deklaracji
podatkowych oraz odprowadzania składek
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7. Postanowienia o zakończeniu stosunku umownego, przy czym należy przewidzieć, że
umowa pośrednictwa ulega rozwiązaniu w razie śmierci osoby wymagającej opieki,
a osoba uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej jest zobowiązana do zwrotu
wpłaconej z góry odpłatności w wysokości proporcjonalnej oraz że
umowa może zostać rozwiązana przez obie strony umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia
na koniec miesiąca kalendarzowego.
(3) Poszczególne treści należy opisywać w sposób prosty i zrozumiały, jednakże obszernie i dokładnie.
Reguły grupy zawodowej
§ 3. Wymienione w § 1 ust. 1 osoby prowadzące działalność są zobowiązane do sumiennego
wykonywania swojego zawodu ze starannością właściwą rzetelnemu opiekunowi osób. Są one zobowiązane
do powstrzymywania się od wszelkich zachowań stanowiących wykroczenie zawodowe.
§ 4. Za wykroczenie zawodowe uznaje się zachowanie dot. stosunków handlowych ze zleceniodawcami
lub
wobec osoby wymagającej opieki, które może zaszkodzić reputacji grupy zawodowej lub interesom grupy
zawodowej
oraz
naruszać
dobra
osobiste,
w
tym
interesy
ekonomiczne
osoby
wymagającej
opieki. Wykroczenie zawodowe obejmuje zwłaszcza sytuacje, gdy opiekun osoby
1. oferuje swoje świadczenia w sposób nierzetelny lub
2. wykonuje świadczenia bez zlecenia w tym zakresie, lub
3. przyjmuje płatności bez upoważnienia w tym zakresie, lub
4. samowolnie zatrzymuje powierzone mu przedmioty, lub
5.

poleca

nieodpowiednie

osoby

jako

opiekunów.

§ 6. (1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15
października 2007 r.
(2) § 1 ust. 1 w wersji rozporządzenia BGBl. II Nr 396/2015 wchodzi w życie wraz z wejściem w
życie rozporządzenia federalnego ministra nauki, badań i gospodarki o regułach grupy zawodowej i
wykonawczych w celu organizowania opieki nad osobami, BGBl. II Nr. 396/2015 (adn.: poprawka:
BGBl. II Nr 397/2015); jednocześnie § 5 traci moc obowiązującą.
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