
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

  

Zawarta w dniu ………………roku pomiędzy Zespołem Żłobków Samorządowych Nr 2 , 58-316 Wałbrzych, 

ul. Kasztelańska 7 reprezentowanym przez dyrektora – Bożena Tasak - zwanym dalej „Zespołem”, a Rodzicem 

(opiekunem prawnym) dziecka 

                                  ………………………………………..................................................................

................................ 

                                                                 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymującym się dowodem osobistym seria: ……………… nr:……………….………………… wydanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej „Rodzicem”, o świadczenie usług dla dziecka/dzieci: 

L.P. Imię i nazwisko Pesel Adres zamieszkania 

1.       

2.       

3.       

 

§ 1 

1.      Zespół zobowiązuje się do zapewnienia dziecku następujących świadczeń: 

1)      sprawowanie opieki nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego , w którym dziecko kończy 

3 rok życia , a w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym – do 4 roku życia, 

2)      zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i 

potrzeb, 

3)      zagwarantowanie dziecku prawidłowej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków 

higienicznych 

4)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

indywidualne możliwości dziecka, jego zdolności,  w tym ruchowe i manualne, 

      5)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, prowadzenie systematycznej działalności                  

      prozdrowotnej  wśród rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu, 

     6)      zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki         

     pokarmowe, zgodne z normami fizjologicznymi, 

     7)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

      rodzaju niepełnosprawności oraz stosowanie się do zgłoszonych przez rodziców ( prawnych                                                       

      opiekunów ) specjalnych potrzeb tych dzieci    

  § 2 

Zasady organizacji pracy żłobka określa statut żłobka oraz ramowy rozkład dnia. 

§ 3 

1.      Opłatę za jedną godzinę świadczenia do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, nalicza się               w 

wysokości ustalonej w uchwale Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia  2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach  samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych 

jest organem prowadzącym i wynosi 1,32 zł. . 



2.       Opłata za każdą godzinę powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku wynosi 13,20 zł. 

3.      Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości od pierwszego miesiąca przyjęcia 

dziecka do Zespołu niezależnie od dnia przyjęcia. 

4.     Odpłata dzienna za wyżywienie wynosi 6,00 zł.  i będzie waloryzowana co roku w zależności od 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". 

5.      Odpłatność dzienna za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1. 

6.      Zmiana dziennej stawki za wyżywienie, nie wymaga zmiany  umowy. 

§ 4 

1..      Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 obniża się o 20% na drugie dziecko będące 

rodzeństwem uczęszczającym do tego samego Zespołu. 

2..      Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 obniża się o 50% na każde dziecko z rodziny, w której 

wychowuje się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 

roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. 

3..      Opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 ust. 1 pkt. 1 można obniżyć na wniosek rodziców 

( opiekunów prawnych ) o 50% od dziecka z rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji 

materialnej ( dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego 

warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych ) na podstawie zaświadczenia z 

ośrodka pomocy społecznej. 

§ 5 

1.      Rodzic oświadcza, że dziecko korzystać będzie z usług Zespołu w następującym wymiarze : 

(podać liczbę godzin ), tj.: ...... godzin dziennie. 

 

2.      Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z Zespołu, osobiście lub przez upoważnioną  osobę, 

z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

będących w stanie nietrzeźwym, do zadeklarowanej w ust. 1 godziny. 

 

3.      Konsekwencją trzykrotnego przyprowadzenia/odebrania dziecka, przed/po zadeklarowanej w ust. 

1 godzinie, jest naliczanie wyższej opłaty - za rzeczywisty czas obecności dziecka w Zespole –doliczanej 

i płatnej w następnym miesiącu. 

§ 6 

1.      Rodzic zobowiązuje się do: 

1)      wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca, z góry, opłaty będącej iloczynem stawki godzinowej 

określonej w § 3 ust. 1 umowy zadeklarowanej liczby godzin oraz ilości dni roboczych w danym 

miesiącu (za jedno dziecko). 

2)      wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca, z góry, opłaty za korzystanie z wyżywienia. 

 

2.      Płatności należy dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe 

nr: 74102050950000580201866359 w terminie podanym, przez Dyrektora Zespołu 

3.      Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe. 

4.      Zmiana zadeklarowanych w umowie godzin uczęszczania dziecka do Zespołu, wymaga 

podpisania aneksu do umowy. 



5.      Aneks do umowy należy podpisać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę 

§ 7 

1.     W razie nieobecności dziecka w Zespole opłata w wysokości dziennej stawki żywieniowej  podlega 

zwrotowi począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Zespół o 

nieobecności dziecka. 

2.      W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata ustalona w § 3 ust. 1  podlega zwrotowi 

proporcjonalnie do dni nieobecności dziecka w Zespole. 

3.      Zwrotu opłaty  za dni nieobecności dziecka w Zespole dokonuje się w następnym miesiącu 

poprzez potrącenie z opłaty należnej za kolejny miesiąc. 

§ 8 

Rodzic zobowiązuje się do odbierania dziecka z Zespołu w ustalonych w umowie godzinach. 

 

§ 9 

1.      Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej z co najmniej 2 - tygodniowym 

wyprzedzeniem, ze skutkiem jej rozwiązania na koniec miesiąca. 

2.      Wniesione opłaty za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi 

proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania dziecka do Zespołu w danym miesiącu. 

3.      W przypadku nie uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, za okres 1 miesiąca, Zespół 

może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

5.      Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron w każdym czasie. 

§ 10 

 

Umowa została zawarta na okres od dnia  .................. do dnia  .......................... roku 

§ 11 

 

Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią statutu 

 Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

 

Rodzic  oświadcza, że podane w umowie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego podania zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy zmian w tym zakresie. 

 

 

§ 14 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                      Rodzic (opiekun prawny)                                                                Zespół 

         .............................................................                                       ..............................................… 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE! 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie oraz przetwarzanie danych 

osobowych dziecka oraz pozostałych danych  osobowych zawartych w Umowie O Świadczenie 

Usług do Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu (imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres, miejsce zamieszkania, zameldowania, miejsca pracy) w celu zapewnienia  

sprawnego funkcjonowania żłobka na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) . 

 

 
……..……………… …………………………….. ……………………………. 

(data)                                czytelny podpis matki            czytelny podpis ojca 

 
 

adres strony internetowej – www.zlobek5.walbrzych.pl 

 


