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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

W ŻŁOBKU „AKADEMIA MALUSZKA” w Łodzi 

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: Towarzystwem Inicjatyw Europejskich w Łodzi, 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Łodzi – 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000156849, nr NIP 7262349581, prowadzącym Żłobek  

„AKADEMIA MALUSZKA” w Łodzi, ul. Żeromskiego 115 zwanym dalej „żłobkiem”, reprezentowanym 

przez Koordynatora Projektu – Magdalenę Obijalską, zwanym dalej „Towarzystwem”, „Żłobkiem” 

a  

Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ………………...………………………… (imię i nazwisko 

dziecka) Panią   ……………………………………… 

Zamieszkałą …………………………........................................................................... 

 

Legitymują się dowodem osobistym seria/nr …………… numer PESEL …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Rodzicem” „rodzicem/opiekunem prawnym”, o treści następującej:  

 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Żłobek usług opiekuńczo-wychowawczych  

i dydaktycznych na rzecz dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………… (data 

urodzenia) ………………………..………, zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności 

za te usługi. 

§ 2 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia (data zawarcia umowy) ..……….  

do 30.05.2017 r.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Dziecko zacznie uczęszczać do Żłobka od dnia 01.07.2016 r.  

 

§ 3 

1. Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1) warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;  

2) bezpieczeństwa w czasie jego przebywania na terenie Żłobka;  

3) wsparcia wychowawczej roli rodziców; 

4) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece dziećmi w wieku do lat 3; 
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2. Żłobek umożliwia dziecku korzystanie z wyżywienia, które jest wliczone w opłatę, wskazaną  

w § 5 ust. 1.  

3. Szczegółowe zasady organizacji pracy żłobka określa Statut Żłobka AKADEMIA MALUSZKA, 

Regulamin Organizacyjny Żłobka AKADEMIA MALUSZKA oraz Regulamin Uczestnictwa w 

Projekcie „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”. 

§ 4 

 Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z: 

1. usług Żłobka codziennie w godz. od …………………… do ……………………..;  

2. wyżywienia w ilości 4 posiłków dziennie obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, obiad, 

podwieczorek. 

§ 5  

1. Całkowity koszt pobytu dziecka w Żłobku wynosi 590 zł miesięcznie (słownie pięćset 

dziewięćdziesiąt zł 00/100) 

2. Koszt wyżywienia jest wliczony do kwoty opłaty, o której mowa w ust. 1.  

3. Odpisy z tytułu nieobecności dziecka nie będą uwzględnianie. Opłata wskazana w ust.1 jest 

opłatą stałą.  

4. Opłata za pobyt dziecka w pierwszym miesiącu korzystania z usług żłobka, bez względu na 

datę rozpoczęcia korzystania z usług żłobka, jest stała i wynosi 590 zł. (słownie pięćset 

dziewięćdziesiąt zł 00/100). 

5. Opłaty ponoszone przez rodziców, w łącznej kwocie 54.465,14 zł (słownie: pięćdziesięciu 

czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu złotych 14/100) będą stanowiły wkład własny  

w projekcie „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO 

PRACY!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego, w ramach Osi Priorytetowej X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw  

w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 

do 3 lat, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

6. Miesięczna opłata o której mowa w § 5 ust. 1 będzie pomniejszana o kwotę dofinansowania  

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 

realizowanego w roku 2016, w przypadku gdy Żłobek uzyska prawo do ww. dofinansowania. 

7. Z chwilą otrzymania dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3„Maluch” realizowanego w roku 2016, z Rodzicem/ opiekunem prawnym 

zostanie podpisany odpowiedni aneks zmieniający Umowę. 
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§ 6 

 Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:  

1) przestrzegania zasad funkcjonowania Żłobka zawartych w Statucie Żłobka AKADEMIA 

MALUSZKA, Regulaminie Organizacyjnym Żłobka AKADEMIA MALUSZKA i Regulaminie 

Uczestnictwa w Projekcie „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do 

pracy!”;  

2) współdziałania ze Żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka  

w Żłobku;  

3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez pełnoletnią osobę 

upoważnioną do tego na piśmie, podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego  

w obecności Dyrektora Żłobka lub osoby przez niego upoważnionej; 

 4) terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie;  

5) natychmiastowego zawiadamiania Żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka choroby 

zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług żłobka;  

6) przyprowadzania do Żłobka dziecka wyłącznie zdrowego;  

7) bieżącego aktualizowania swoich danych oraz danych dziecka, w szczególności  

w zakresie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego;  

8) wyposażenia dziecka w wyprawkę wskazaną w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka;  

9) systematycznego uzupełniania wyprawki dla dziecka.  

 

§ 7 

1. Opłaty, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, wnoszone są z góry do dnia 10 każdego 

miesiąca, przelewem na konto: 60 1240 1545 1111 0010 6284 2115 Bank Pekao S.A. V Oddział 

w Łodzi, z tytułem przelewu: imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc ___  

2. Każda nieobecność dziecka w Żłobku musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 07:30 w dniu, 

w którym dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nieusprawiedliwienia nieobecności, o której 

mowa w § 10 ust.7.  

3. Czesne należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu dziecka w Żłobku. 

4. Nieobecność należy zgłosić osobiście lub telefonicznie na numer telefonu Żłobka.  

5. Każda nieobecność dziecka musi być pisemnie usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  
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§ 8 

Dzieci będące pod opieką Żłobka podlegają ubezpieczeniu NNW. Koszt ubezpieczenia pokrywa 

Żłobek.  

§ 9 

W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku w czasie wykraczającym poza czas pracy żłobka, 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą 

godzinę w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł 00/100), doliczaną do opłaty miesięcznej.  

 

§ 10 

1. Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesiecznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Towarzystwo może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:  

a) powtarzającego się nieprzestrzegania przez Rodzica/opiekuna prawnego postanowień 

niniejszej umowy;  

b) zatajenia lub podania nieprawdziwych, ważnych informacji dotyczących dziecka, które 

zakłócają jego funkcjonowanie w grupie; 

c) zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących kryteriów kwalifikowalności 

Rodzica/opiekuna prawnego, wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie. 

4. Wypowiedzenie następuje po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 dni na usunięcie 

uchybień, który może być również wyznaczony przez Koordynatora Projektu, o ile uchybienie  

w ogóle jest usuwalne (np. nieusuwalne może być podanie nieprawdziwych, ważnych informacji 

dotyczących dziecka lub Uczestniczki Projektu).  

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.  

6. Umowa wygasa, bez konieczności jej odrębnego rozwiązania, na skutek nie uiszczenia przez 

jeden miesiąc należnych opłat. Wygaśnięcie następuje po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu 7 dni na uiszczenie opłat, który może być również wyznaczony przez Koordynatora 

Projektu.  

7. Towarzystwo ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności 

dziecka po siedmiu dniach od momentu zaprzestania przyprowadzania dziecka do żłobka.  

8. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. Dla realizacji celów wynikających z niniejszej umowy Strony ustalają następujące adresy 

korespondencyjne i dane kontaktowe: 

 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich – Żłobek AKADEMIA MALUSZKA  

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź   

Tel. 797-96-51-51 

e-mail: aktywnamama@tie.com.pl 

 

Dane Rodziców/ Opiekunów prawnych: 

Matka 

Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

Telefon kontaktowy  

 

e-mail  

 

 

Ojciec 

Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

 

Telefon kontaktowy  

 

e-mail  

 

 

3. W przypadku zmiany adresu lub innych danych Strony zobowiązują się do podania nowych danych 

w terminie do 7 dni. W przypadku nie podania aktualnego adresu, korespondencję wysyłaną na 

ostatnio podany adres uznaje się za doręczoną. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Statut Żłobka AKADEMIA 

MALUSZKA, Regulamin Organizacyjny Żłobka AKADEMIA MALUSZKA, Regulamin Uczestnictwa w 

Projekcie „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5.  Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się ze Statutem Żłobka AKADEMIA MALUSZKA, 

Regulaminem Organizacyjnym Żłobka AKADEMIA MALUSZKA, które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

mailto:aktywnamama@tie.com.pl
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6.  Umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie sądom 

powszechnym w Łodzi. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Statut Żłobka AKADEMIA MALUSZKA. 

2. Regulamin Organizacyjny Żłobka AKADEMIA MALUSZKA. 

3. Karta informacyjna o dziecku będącym pod opieką Żłobka „AKADEMIA 

MALUSZKA” 

 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszej 

Umowy.  

 

 

………………………………….    …………………………………. 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich/      Uczestniczka projektu/ Żłobek 

AKADEMIA MALUSZKA                                              Rodzic (opiekun prawny) 


