
                                                                         Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
                                                                                                    Żłobka  Gminnego w Pszennie 
…………………………...
pieczątka 

UMOWA
w sprawie korzystania z usług  Żłobka Gminnego w Pszennie

zawarta w dniu ………….….. r. pomiędzy: 

Żłobkiem Gminnym w Pszennie, ul. Słoneczna  16; 58 – 125 Pszenno,  NIP: …………….
reprezentowanym przez ………………………………. - …………………………….………..

a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, 

Panią/Panem ……………………………………………………………………………..….…..

zamieszkałą/zamieszkałym …………………………………………………………...…….…..

nr dowodu tożsamości ………….….. PESEL ………………………………………….….….. 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko ………………………………...…….…..

ur. ………….….. PESEL ……………….….. 
z  usług  opiekuńczych,  wychowawczych  i  edukacyjnych   Żłobka  Gminnego  w  Pszennie
świadczonych w Pszennie  przy ul.  Słonecznej 16 , zwanego dalej „żłobkiem". 
                                                                 
                                                                 § 1 
Umowa zostaje zawarta na okres od ………….….. do ………….….. 
                                                                  
                                                                  § 2 
1. W ramach  niniejszej  umowy żłobek świadczy opiekę  nad dzieckiem w wymiarze  do

10 godzin dziennie. 
2. Odpłata stała za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10%

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, t.j.
280 zł  miesięcznie  na dzień zawarcia  umowy. Od 1 stycznia 2022 r.  opłata  za pobyt
dziecka w żłobku będzie wynosiła 301 zł miesięcznie.

3. W przypadku  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  opłata  za  pobyt  dziecka
w żłobku ulegnie proporcjonalnemu wzrostowi.

4. W  szczególnych  uzasadnionych  przypadkach  możliwe  jest  wydłużenie  opieki  nad
dzieckiem do 11 godzin dziennie. 

5. Opłata za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wynosi 10% miesięcznej
opłaty stałej za każdą rozpoczęta godzinę pobytu, t.j. 28 zł za każdą rozpoczętą godzinę
na  dzień  zawarcia  umowy.  Od 1  stycznia  2022 r.  opłata  za  pobyt  dziecka  w żłobku
powyżej 10 godzin będzie wynosiła 30,10 zł. 

6. W przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę opłata za każdą rozpoczętą
godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie ulegnie proporcjonalnemu
wzrostowi.



                                                                   § 3 
1. Żłobek  zapewnia  dziecku  odpłatne  korzystanie  z  wyżywienia  składającego  się

z śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku.
2. Opłata  za  dzienne  wyżywienie  dziecka  w  żłobku  wynosi  0,4%  minimalnego

wynagrodzenia  za  pracę,  ustalonego  za  podstawie  odrębnych  przepisów,  t.j.  11,20  zł
dziennie na dzień zawarcia umowy. Od 1 stycznia 2022 r. opłata dzienna za wyżywienie
dziecka w żłobku będzie wynosiła 12,04 zł.

3. W  przypadku  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  opłata  za  wyżywienie
ulegnie proporcjonalnemu wzrostowi.

                                                                 
§ 4

1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłaty
stałej za pobyt dziecka w żłobku określonej w § 2. 

2. Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w ust. 1, płatna jest w terminie do
15 dnia każdego miesiąca.

3. Opłata  za wyżywienie,  o której  mowa w § 3,  naliczana  na podstawie listy obecności
dziecka w Żłobku, płatna jest w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

4. Opłaty, o których mowa w pkt 2 i 3 należy wpłacać na konto Żłobka nr ………..
5. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego, imię i nazwisko dziecka,

nazwę  miesiąca,  za  który  opłata  jest  wnoszona  oraz  tytuł  wpłaty  (opłata  stała  lub
wyżywienie).

6. Od opłat wnoszonych po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie. 

§ 5
Rodzic  (opiekun  prawny)  oświadcza,  że  jego  dziecko  korzystać  będzie  z  usług  żłobka
codziennie w godz. od ………….…. do …….. O zmianie godzin rodzic (opiekun prawny)
jest zobowiązany powiadomić żłobek najpóźniej w dniu poprzedzającym. 

§ 6
1. O zmianie wysokości opłat rodzic (opiekun prawny) będzie powiadomiony pisemnie z co

najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 
2. Zmiana  wysokości  opłat  nie  będzie  wprowadzana  aneksem  do  umowy  w  sprawie

korzystania z usług Żłobka i w przypadku pisemnego niewyrażenia zgody na proponowaną
zmianę,  umowa  może  ulec  rozwiązaniu  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka. 

§ 7
Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest  do zgłaszania każdej planowanej nieobecności
dziecka  z  wyprzedzeniem,  najpóźniej  na  dzień  przed  nieobecnością,  a  w  przypadku
nieprzewidzianej nieobecności dziecka (choroby) – w pierwszym dniu nieobecności dziecka
do godz. 8:00. 

§ 8
1. Podstawą do rozwiązania umowy może być: 
1) nieuregulowanie  przez  rodzica (opiekuna prawnego) dziecka,  wymagalnych  opłat  za

korzystanie ze żłobka,  o których mowa w § 4, do ostatniego dnia miesiąca za dany
miesiąc; za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym
żłobka;



2) niezgłoszenia się dziecka do 5 dni od dnia, w którym zgodnie z zawartą umową dziecko
rozpoczyna korzystanie z usług żłobka, gdy rodzic (opiekun prawny) nie powiadomi
dyrektora żłobka o przyczynie jego nieobecności;

3)  wypowiedzenie  niniejszej  umowy  przez  rodzica  (opiekuna  prawnego)  dziecka
z zachowaniem  miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  ze  skutkiem  na  ostatni  dzień
miesiąca;

4) porozumienie stron w każdym czasie. 
2. Rozwiązanie  umowy  następuje  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności. 
3. W przypadku rozwiązania  umowy w ciągu trwania miesiąca  opłata  stała  nie  ulega

zwrotowi. 

§ 9
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10
Rodzic  (prawny  opiekun)  oświadcza,  że  zapoznał  się  ze  Statutem  oraz  Regulaminem
organizacyjnym  żłobka  i  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  zawartych  w  tych
dokumentach. 

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. 

§ 12
Rodzic (opiekun prawny) dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich
i dziecka,  w  celu  świadczenia  usług  opieki  nad  dzieckiem,  związanych  z  prowadzeniem
dokumentacji  wewnętrznej  żłobka i  dokumentacji  dotyczącej  pozyskiwanych  przez  żłobek
dotacji,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018 r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781). 

…………………………………                 ….…… …………………………………………. 
(podpis osoby reprezentującej żłobek)                 (podpis rodzica /opiekuna prawnego)




