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Umowa na świadczenie usług opiekuńczych dzieci do lat 3 

 

 

 
Zawarta w Sołonce w dniu .................................. pomiędzy: 

 

 
Stowarzyszeniem Rozwoju wsi Sołonka ”SOLANKA”, 36-043 Sołonka 23 wpisanym do 

rejestru sądowego pod numerem KRS 0000393359 będącym organem prowadzącym Żłobek 

„Radosne Słoneczko” w Sołonce, 36-043 Sołonka 23, reprezentowany przez Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia ”SOLANKA” Panią Bożenę Bator oraz Wiceprezesa Piotra Patrusia 

a 

Panią.................................................................................................................................. 

Zamieszkałą............................................................................................................................ 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria/nr...................................................................... 

Numer PESEL............................................................................................................................... 

Panem.................................................................................................................................. 

Zamieszkałym............................................................................................................................ 

Legitymującym/ą się dowodem osobistym seria/nr...................................................................... 

Numer PESEL............................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Rodzicami/Opiekunami prawnymi”. 

 
§1. 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych 

i edukacyjnych w żłobku na rzecz dziecka 

………………………………………………………………………….……………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

ur. ………………………….w………………....… PESEL………………………….. 

zamieszkałym ………………………………………………………...………………… 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni oświadczają, że przysługuje mu władza rodzicielska nad 

dzieckiem i są uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy. 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni oświadczają, że dziecko nie ma przeciwwskazań do 

uczęszczania do Żłobka. 

 
§2. 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od….……….……. do…………….…… 

z możliwością jej rozwiązania w każdym momencie z zachowaniem 1-miesięcznego 
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okresu wypowiedzenia biegnącego od początku następnego miesiąca, w którym 

wypowiedzenie umowy zostało złożone. 

 
§3. 

 
1. Rodzice/Opiekunowie prawni oświadczają, że w sprawach pilnych dotyczących 

dziecka należy skontaktować się z: 

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

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

(imię i nazwisko, numer telefonu, stopień pokrewieństwa) 

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

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

(imię i nazwisko, numer telefonu, stopień pokrewieństwa) 

2. Rodzice w oddzielnym oświadczeniu mogą upoważnić inne osoby do odbioru dziecka 

ze żłobka. 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że w trakcie pobytu dziecka 

w żłobku nie mogą być podawane dziecku żadne leki. W przypadku wystąpienia 

u dziecka objawów chorobowych, żłobek niezwłocznie powiadamia 

Rodziców/Opiekunów prawnych. Dodatkowo w razie zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka zostaną podjęte niezbędne działania medyczne, w tym wezwanie lekarza. 

4. Dziecko jest pod opieką żłobka z chwilą przekazania/odebrania go od opiekuna, do tego 

czasu dziecko na terenie placówki jest pod opieką rodzica. 

 
§4. 

 
1. Integralną częścią umowy na świadczenie usług opiekuńczych jest cennik usług 

opiekuńczych dzieci do lat 3 obowiązujący w danym roku szkolnym w Żłobku 

(załącznik). Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika usług opiekuńczych 

dzieci do lat 3 o kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

określonych w Komunikacie Prezesa GUS, w przypadku ustawowego wzrostu 

wynagrodzenia minimalnego pracowników oraz w przypadku zmiany liczby dzieci 

uczęszczających do żłobka. Zmiana cennika z wyżej wymienionych powodów nie jest 

zmianą warunków umowy i nie jest podstawą do jej wypowiedzenia. 

2. Opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny Cennikiem usług 

opiekuńczych dzieci do lat 3. 

3. Zgodnie z cennikiem opłata jednorazowa - rekrutacyjna płatna jest w momencie 

podpisywania umowy na numer konta bankowego 05 9161 0001 0004 5203 2000 0040 

z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka oraz nazwę żłobka”. Jednorazowa opłata 

rekrutacyjna jest bezzwrotna i gwarantuje miejsce w Żłobku. 

4. Zgodnie z cennikiem opłata miesięczna - czesne płatna jest z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca na numer konta bankowego 05 9161 0001 0004 5203 2000 0040 z dopiskiem 

„imię i nazwisko dziecka, nazwę żłobka, miesiąc za który dokonywana jest opłata.” 

5. Zgodnie z cennikiem opłata miesięczna-czesne może być obniżona w przypadku 

otrzymania przez Żłobek dotacji celowej oraz spełnienia warunków otrzymania dotacji 

przez konkretne Dziecko. 
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6. Opłata za wyżywienie jest niezależna od opłaty miesięcznej (czesnego). Zmiana opłaty 

za wyżywienie nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy. 

7. Zamknięcie placówki z powodu   wystąpienia   siły wyższej   lub   na   mocy prawa 

z powodu niezawinionego przez Żłobek nie zwalnia   Rodzica/Opiekuna   prawnego 

z uiszczania opłaty miesięcznej. 

§5. 

 
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Umowa wygasa w ostatnim dniu danego roku szkolnego (tj. 31.08), w którym Dziecko 

kończy 3 rok życia. 

3. Umowa może być przedłużona do 4 roku życia w przypadku, gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

4. Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić Dziecko z listy podopiecznych 

w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przez Rodzica/Opiekuna prawnego przepisów niniejszej umowy; 

b) zalegania z odpłatnością za pobyt Żłobku za okres powyżej jednego miesiąca; 

c)  gdy zachowanie Dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych dzieci; 

d) gdy     nastąpi      brak      współpracy       pomiędzy      personelem       dydaktycznym, 

a Rodzicami/Opiekunami prawnymi Dziecka w kwestii rozwiązywania problemów 

powstałych w procesie edukacji i wychowania Dziecka. 

 
§6. 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

4. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Statutu 

Żłobka, Cennika usług opiekuńczych dzieci do lat 3, Regulaminów i akceptacją ich 

warunków. 

5. Wszelkie spory będą rozwiązywane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 

 

 

 

 

……………...………………….. ………...…………………. 
data i podpisy osób reprezentujących Stowarzyszenie data i podpisy Rodziców/Opiekunów Prawnych 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umowy 

 

 
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 ich 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018  r.  (Dz.U.  2018 poz. 1000) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Sołonka ”SOLANKA”, 36-043 Sołonka 2. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem 

i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, 

w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub 

prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 

administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

4.  Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres 

przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania   przetwarzania    i    prawo    przenoszenia   danych    –   w   przypadkach 

i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej 

zawarcie. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

 

 
 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną …………………………..… 

data i podpis 
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Cennik usług opiekuńczych dzieci do lat 3 PEŁNA OPIEKA 

Żłobek „Radosne Słoneczko” 

36-043 Sołonka 23 

Cennik zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Solanka w dniu 22.11.2022 

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Cennik jest integralną częścią umowy na świadczenie usług opiekuńczych dzieci do lat 3 

obejmuje: 

 
1. Opłata jednorazowa – wpisowe - 400 zł 

 
Objaśnienia: opłata jednorazowa - rekrutacyjna płatna jest w momencie podpisania 

umowy na świadczenie usług opiekuńczych na konto wskazane w umowie. Uiszczenie 

opłaty gwarantuje miejsce w żłobku. W przypadku rezygnacji z usług i rozwiązania 

umowy o świadczenie usług opłata nie jest zwracana. W tytule przelewu należy wpisać 

imię i nazwisko dziecka oraz nazwę żłobka. 

 

2. Opłata miesięczna – czesne – 1200 zł 

 

Objaśnienia: opłata miesięczna -czesne płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca 

na konto wskazane w umowie na świadczenie usług opiekuńczych. W tytule przelewu 

należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę żłobka, miesiąc za który dokonywana 

jest opłata. W przypadku podpisania umowy w trakcie trwania miesiąca, pierwsza 

opłata miesięczna naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych do 

końca danego miesiąca np. 15/30 (liczba dni kalendarzowych w miesiącu) *czesne. 

W przypadku rezygnacji lub rozwiązania umowy o świadczenie usług w trakcie trwania 

miesiąca, opłata miesięczna nie jest rozliczana proporcjonalnie i nie jest zwracana. 

Opłata miesięczna - czesne nie jest rozliczana proporcjonalnie i nie jest zwracana 

również w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Opłata miesięczna czesne nie 

uwzględnia opłaty za posiłki oraz zajęcia dodatkowe. 

Urząd Gminy Lubenia dofinansowuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na 

terenie gminy Lubenia w kwocie 300,00 zł. 

Dla tych dzieci czesne wynosi 900,00 zł. 

 
3. Opłatę za pobyt dziecka powyżej 10 godz. - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

sprawowania opieki przez żłobek. 

 

4. Opłata za wyżywienie , które zależy od firmy cateringowej – 11 zł/ za dzień 

i obejmuje: śniadanie, drugie śniadanie , zupę i drugie danie , podwieczorek. 

 

Płatne do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na numer konta bankowego: 

05 9161 0001 0004 5203 2000 0040 z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka- 

czesne/wyżywienie, miesiąc za który dokonywana jest opłata.” 


