
przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni 
niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
2. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachu-
nek bankowy.

§5

Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub 
prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w 
szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-
motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
d) w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e) pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy,
f) po zakończeniu świadczenia usługi przekazanie dzieci wyłącznie osobom upoważnionym

2. Prawo do odbioru dzieci z Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskaza-
nym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 
innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub 
kierowania swoim postępowaniem.

§7
Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka; 
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego 
upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej; 
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; w przypadku przyprowadzenia 
do Żłobka chorego dziecka, personel Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub 
prosić o wcześniejsze odebranie dziecka, w przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie 
pobytu dziecka w Żłobku; 
d) terminowego uiszczania do 3 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznego czesnego za świadcze-
nie usług przez Żłobek „Przystanek Bobaska”; 
e) współpracy z Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym,
f) przyprowadzania dzieci w godzinach 7.00 - 8.30 i ich odbiór do godziny 18:00,
g) dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekar-
skiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
h) w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę 
Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęsz-
czać do placówki ,
i) wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w realizacji projektu 
„Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w 
trybie natychmiastowym,

j) Dostarczenia na żądanie Żłobka wszelkich zaświadczeń wynikających z realizacji projektu „Przysta-
nek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym.

§ 8
Oko rodzica

1. Żłobek wyposażony jest w system monitoringu Oko Rodzica, umożliwiający rodzicom korzystanie z 
aplikacji internetowej, służącej do obserwacji dziecka w Żłobku. Rodzic może korzystać z aplikacji w 
sposób określony w regulaminie aplikacji Oko Rodzica, znajdującym się na stronie internetowej aplika-
cji. 
2. Żłobek zobowiązuje się do podania Rodzicowi lub Rodzicom danych dostępowych do aplikacji, o 
której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Rodzic oświadcza, że jest świadomy wykorzystywania przez Żłobek wskazanej aplikacji oraz tego, 
że aplikacja umożliwia oglądanie Rodzicowi jego dziecka za pośrednictwem aplikacji internetowej, jak 
również oglądanie innych dzieci uczęszczających do Żłobka. Rodzic oświadcza, że jest świadomy 
tego, iż wizerunek jego dziecka może być widoczny również dla innych rodziców dzieci, korzystają-
cych z aplikacji. 
4. Opłata za korzystanie z usługi Oko Rodzica wynosi 20 zł miesięcznie i jest doliczana do kwoty, o 
której mowa w § 5 ust. 3 w przypadku wyrażenia przez rodzica woli korzystania z wskazanego syste-
mu.

§ 9
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nieprzestrzegania Regulaminu i Statutu Żłobka przez Usługobiorcę,
b) zaleganie z opłatą czesnego za okres co najmniej jednego miesiąca.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego 
terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony 
umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
5. Usługobiorca oświadcza, iż jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: 
…………………………………..............
6. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdzi-
wych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania 
Umowy.
7. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Żłobka .
9. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
10. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

                                                     
…………………………………………………                          …………………………………………………
                        (Usługobiorca)                                                                     (Usługodawca)

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 2. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, że część opłacanego czesnego stanowi tzw. 
wkład własny do projektu „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”, który reali-
zowany jest przez Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak

§3
Godziny świadczenia usług

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
2. W trakcie otwarcia Żłobek „Przystanek Bobaska” sprawuje wszystkie funkcje określone w §1 ust. 4 
niniejszej umowy

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
2. Opłata na czas trwania umowy wynosi 500 zł (słownie 

pięćset złotych) miesięcznie i na opłatę tę składa się:
a)    kwota 310 złotych miesięcznie na pokrycie 

wkładu własnego do projektu „Przystanek Boba-
ska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców

b)   kwota 190 złotych miesięcznie na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania Żłobka „Przystanek Boba-
ska”, które nie są ponoszone w związku z reali-
zacją projektu „Przystanek Bobaska – przysta-
nek szczęścia dzieci i rodziców”

3. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 3-tego dnia każdego miesiąca z góry w 
sposób określony poniżej.

4. Wpłaty z tytułu czesnego dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy 
Żłobka o numerze 07 1240 1936 1111 0010 9885 3163 wpisując w tytule przelewu nr umowy.

5. Usługodawca wnosi opłatę wpisową w wysokości 250 złotych płatną na konto bankowe wskaza-
ne powyżej przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka. Opłata ta nie podlega zwro-
towi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie następuje automatyczne rozwią-
zanie niniejszej umowy.

6. W przypadku nieterminowych wpłat Usługobiorca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnie-
nie).

7. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia 
rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

8. Wyłącznie w przypadku pozyskania oraz podpisania umowy przez Usługodawcę z Wojewodą 
Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki ze środków 
resortowego programu „Maluch”, Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja części czesne-
go na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu Maluch ogłaszanego 
przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

9. Usługobiorca zastrzega sobie prawo zmiany stawki czesnego raz w roku, od dnia 1 września, 
przy czym nowe stawki będą przekazane do wiadomości Usługobiorcy najpóźniej do dnia 30 
czerwca

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy w okresie w którym 
Żłobek zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 4, rodzicom 

UMOWA ZE ŻŁOBKIEM

Umowa na świadczenie usługi opieki żłobkowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”

Nr ……. / EFS / 2020

Zawarta w Toruniu dnia ……………………… 2020 r. pomiędzy:

Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 
19-21A, NIP 956 119 58 27, REGON 341622329, reprezentowaną przez:

Monikę Walczak – Właściciela zwaną dalej „Usługodawcą”
a Panią/Panem

………………………………………………………………….

Legitymującą/cym się  dowodem  osobistym  numer:  ……………………   wydanym przez:  

……………………………………………………………………………………………..  posiadającą/cym 
numer PESEL: 

………………………….

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą” łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej w 
Żłobku „Przystanek Bobaska”  (zwanym dalej: „Żłobek”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez 
Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka  – ……………………………  urodzo-
ną/ym dnia ……………….., zamieszkałą/ym ………………………………….
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia ………………… lecz nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
3. Żłobek „Przystanek Bobaska” mieści się pod adresem ul. Kochanowskiego 19-21A, 87-100 Toruń.
4. Żłobek w ramach swojej działalności oferuje realizację następujących usług:
a) sprawowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, w tym: realizację celów i zadań określonych w 
ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu 
w żłobku; sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojo-
wych, wspomagania wychowawczej roli rodziny.
b) sprawowania funkcji edukacyjnej, w tym uczestnictwo dziecka w zajęciach: j. angielski, zajęcia 
muzyczne, bajko i muzyko terapia; rytmika i taniec; logopedyczne; 
c) prowadzenie bieżącej diagnozy osiągnięć dziecka; 
d) uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, uroczystościach odbywających się na terenie placówki 
i poza nią.

§2
1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego



przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni 
niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
2. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachu-
nek bankowy.

§5

Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub 
prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w 
szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-
motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
d) w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e) pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy,
f) po zakończeniu świadczenia usługi przekazanie dzieci wyłącznie osobom upoważnionym

2. Prawo do odbioru dzieci z Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskaza-
nym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 
innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub 
kierowania swoim postępowaniem.

§7
Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka; 
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego 
upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej; 
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; w przypadku przyprowadzenia 
do Żłobka chorego dziecka, personel Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub 
prosić o wcześniejsze odebranie dziecka, w przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie 
pobytu dziecka w Żłobku; 
d) terminowego uiszczania do 3 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznego czesnego za świadcze-
nie usług przez Żłobek „Przystanek Bobaska”; 
e) współpracy z Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym,
f) przyprowadzania dzieci w godzinach 7.00 - 8.30 i ich odbiór do godziny 18:00,
g) dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekar-
skiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
h) w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę 
Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęsz-
czać do placówki ,
i) wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w realizacji projektu 
„Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w 
trybie natychmiastowym,

j) Dostarczenia na żądanie Żłobka wszelkich zaświadczeń wynikających z realizacji projektu „Przysta-
nek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym.

§ 8
Oko rodzica

1. Żłobek wyposażony jest w system monitoringu Oko Rodzica, umożliwiający rodzicom korzystanie z 
aplikacji internetowej, służącej do obserwacji dziecka w Żłobku. Rodzic może korzystać z aplikacji w 
sposób określony w regulaminie aplikacji Oko Rodzica, znajdującym się na stronie internetowej aplika-
cji. 
2. Żłobek zobowiązuje się do podania Rodzicowi lub Rodzicom danych dostępowych do aplikacji, o 
której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Rodzic oświadcza, że jest świadomy wykorzystywania przez Żłobek wskazanej aplikacji oraz tego, 
że aplikacja umożliwia oglądanie Rodzicowi jego dziecka za pośrednictwem aplikacji internetowej, jak 
również oglądanie innych dzieci uczęszczających do Żłobka. Rodzic oświadcza, że jest świadomy 
tego, iż wizerunek jego dziecka może być widoczny również dla innych rodziców dzieci, korzystają-
cych z aplikacji. 
4. Opłata za korzystanie z usługi Oko Rodzica wynosi 20 zł miesięcznie i jest doliczana do kwoty, o 
której mowa w § 5 ust. 3 w przypadku wyrażenia przez rodzica woli korzystania z wskazanego syste-
mu.

§ 9
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nieprzestrzegania Regulaminu i Statutu Żłobka przez Usługobiorcę,
b) zaleganie z opłatą czesnego za okres co najmniej jednego miesiąca.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego 
terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony 
umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
5. Usługobiorca oświadcza, iż jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: 
…………………………………..............
6. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdzi-
wych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania 
Umowy.
7. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Żłobka .
9. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
10. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

                                                     
…………………………………………………                          …………………………………………………
                        (Usługobiorca)                                                                     (Usługodawca)

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 2. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, że część opłacanego czesnego stanowi tzw. 
wkład własny do projektu „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”, który reali-
zowany jest przez Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak

§3
Godziny świadczenia usług

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
2. W trakcie otwarcia Żłobek „Przystanek Bobaska” sprawuje wszystkie funkcje określone w §1 ust. 4 
niniejszej umowy

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
2. Opłata na czas trwania umowy wynosi 500 zł (słownie 

pięćset złotych) miesięcznie i na opłatę tę składa się:
a)    kwota 310 złotych miesięcznie na pokrycie 

wkładu własnego do projektu „Przystanek Boba-
ska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców

b)   kwota 190 złotych miesięcznie na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania Żłobka „Przystanek Boba-
ska”, które nie są ponoszone w związku z reali-
zacją projektu „Przystanek Bobaska – przysta-
nek szczęścia dzieci i rodziców”

3. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 3-tego dnia każdego miesiąca z góry w 
sposób określony poniżej.

4. Wpłaty z tytułu czesnego dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy 
Żłobka o numerze 07 1240 1936 1111 0010 9885 3163 wpisując w tytule przelewu nr umowy.

5. Usługodawca wnosi opłatę wpisową w wysokości 250 złotych płatną na konto bankowe wskaza-
ne powyżej przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka. Opłata ta nie podlega zwro-
towi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie następuje automatyczne rozwią-
zanie niniejszej umowy.

6. W przypadku nieterminowych wpłat Usługobiorca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnie-
nie).

7. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia 
rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

8. Wyłącznie w przypadku pozyskania oraz podpisania umowy przez Usługodawcę z Wojewodą 
Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki ze środków 
resortowego programu „Maluch”, Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja części czesne-
go na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu Maluch ogłaszanego 
przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

9. Usługobiorca zastrzega sobie prawo zmiany stawki czesnego raz w roku, od dnia 1 września, 
przy czym nowe stawki będą przekazane do wiadomości Usługobiorcy najpóźniej do dnia 30 
czerwca

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy w okresie w którym 
Żłobek zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 4, rodzicom 

UMOWA ZE ŻŁOBKIEM

Umowa na świadczenie usługi opieki żłobkowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”

Nr ……. / EFS / 2020

Zawarta w Toruniu dnia ……………………… 2020 r. pomiędzy:

Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 
19-21A, NIP 956 119 58 27, REGON 341622329, reprezentowaną przez:

Monikę Walczak – Właściciela zwaną dalej „Usługodawcą”
a Panią/Panem

………………………………………………………………….

Legitymującą/cym się  dowodem  osobistym  numer:  ……………………   wydanym przez:  

……………………………………………………………………………………………..  posiadającą/cym 
numer PESEL: 

………………………….

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą” łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej w 
Żłobku „Przystanek Bobaska”  (zwanym dalej: „Żłobek”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez 
Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka  – ……………………………  urodzo-
ną/ym dnia ……………….., zamieszkałą/ym ………………………………….
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia ………………… lecz nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
3. Żłobek „Przystanek Bobaska” mieści się pod adresem ul. Kochanowskiego 19-21A, 87-100 Toruń.
4. Żłobek w ramach swojej działalności oferuje realizację następujących usług:
a) sprawowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, w tym: realizację celów i zadań określonych w 
ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu 
w żłobku; sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojo-
wych, wspomagania wychowawczej roli rodziny.
b) sprawowania funkcji edukacyjnej, w tym uczestnictwo dziecka w zajęciach: j. angielski, zajęcia 
muzyczne, bajko i muzyko terapia; rytmika i taniec; logopedyczne; 
c) prowadzenie bieżącej diagnozy osiągnięć dziecka; 
d) uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, uroczystościach odbywających się na terenie placówki 
i poza nią.

§2
1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego



przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni 
niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
2. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachu-
nek bankowy.

§5

Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub 
prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w 
szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-
motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
d) w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e) pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy,
f) po zakończeniu świadczenia usługi przekazanie dzieci wyłącznie osobom upoważnionym

2. Prawo do odbioru dzieci z Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskaza-
nym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 
innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub 
kierowania swoim postępowaniem.

§7
Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka; 
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego 
upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej; 
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; w przypadku przyprowadzenia 
do Żłobka chorego dziecka, personel Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub 
prosić o wcześniejsze odebranie dziecka, w przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie 
pobytu dziecka w Żłobku; 
d) terminowego uiszczania do 3 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznego czesnego za świadcze-
nie usług przez Żłobek „Przystanek Bobaska”; 
e) współpracy z Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym,
f) przyprowadzania dzieci w godzinach 7.00 - 8.30 i ich odbiór do godziny 18:00,
g) dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekar-
skiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
h) w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę 
Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęsz-
czać do placówki ,
i) wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w realizacji projektu 
„Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w 
trybie natychmiastowym,

j) Dostarczenia na żądanie Żłobka wszelkich zaświadczeń wynikających z realizacji projektu „Przysta-
nek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym.

§ 8
Oko rodzica

1. Żłobek wyposażony jest w system monitoringu Oko Rodzica, umożliwiający rodzicom korzystanie z 
aplikacji internetowej, służącej do obserwacji dziecka w Żłobku. Rodzic może korzystać z aplikacji w 
sposób określony w regulaminie aplikacji Oko Rodzica, znajdującym się na stronie internetowej aplika-
cji. 
2. Żłobek zobowiązuje się do podania Rodzicowi lub Rodzicom danych dostępowych do aplikacji, o 
której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Rodzic oświadcza, że jest świadomy wykorzystywania przez Żłobek wskazanej aplikacji oraz tego, 
że aplikacja umożliwia oglądanie Rodzicowi jego dziecka za pośrednictwem aplikacji internetowej, jak 
również oglądanie innych dzieci uczęszczających do Żłobka. Rodzic oświadcza, że jest świadomy 
tego, iż wizerunek jego dziecka może być widoczny również dla innych rodziców dzieci, korzystają-
cych z aplikacji. 
4. Opłata za korzystanie z usługi Oko Rodzica wynosi 20 zł miesięcznie i jest doliczana do kwoty, o 
której mowa w § 5 ust. 3 w przypadku wyrażenia przez rodzica woli korzystania z wskazanego syste-
mu.

§ 9
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nieprzestrzegania Regulaminu i Statutu Żłobka przez Usługobiorcę,
b) zaleganie z opłatą czesnego za okres co najmniej jednego miesiąca.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego 
terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony 
umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
5. Usługobiorca oświadcza, iż jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: 
…………………………………..............
6. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdzi-
wych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania 
Umowy.
7. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Żłobka .
9. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
10. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

                                                     
…………………………………………………                          …………………………………………………
                        (Usługobiorca)                                                                     (Usługodawca)

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 2. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, że część opłacanego czesnego stanowi tzw. 
wkład własny do projektu „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”, który reali-
zowany jest przez Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak

§3
Godziny świadczenia usług

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
2. W trakcie otwarcia Żłobek „Przystanek Bobaska” sprawuje wszystkie funkcje określone w §1 ust. 4 
niniejszej umowy

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
2. Opłata na czas trwania umowy wynosi 500 zł (słownie 

pięćset złotych) miesięcznie i na opłatę tę składa się:
a)    kwota 310 złotych miesięcznie na pokrycie 

wkładu własnego do projektu „Przystanek Boba-
ska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców

b)   kwota 190 złotych miesięcznie na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania Żłobka „Przystanek Boba-
ska”, które nie są ponoszone w związku z reali-
zacją projektu „Przystanek Bobaska – przysta-
nek szczęścia dzieci i rodziców”

3. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 3-tego dnia każdego miesiąca z góry w 
sposób określony poniżej.

4. Wpłaty z tytułu czesnego dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy 
Żłobka o numerze 07 1240 1936 1111 0010 9885 3163 wpisując w tytule przelewu nr umowy.

5. Usługodawca wnosi opłatę wpisową w wysokości 250 złotych płatną na konto bankowe wskaza-
ne powyżej przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka. Opłata ta nie podlega zwro-
towi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie następuje automatyczne rozwią-
zanie niniejszej umowy.

6. W przypadku nieterminowych wpłat Usługobiorca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnie-
nie).

7. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia 
rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

8. Wyłącznie w przypadku pozyskania oraz podpisania umowy przez Usługodawcę z Wojewodą 
Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki ze środków 
resortowego programu „Maluch”, Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja części czesne-
go na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu Maluch ogłaszanego 
przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

9. Usługobiorca zastrzega sobie prawo zmiany stawki czesnego raz w roku, od dnia 1 września, 
przy czym nowe stawki będą przekazane do wiadomości Usługobiorcy najpóźniej do dnia 30 
czerwca

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy w okresie w którym 
Żłobek zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 4, rodzicom 

UMOWA ZE ŻŁOBKIEM

Umowa na świadczenie usługi opieki żłobkowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”

Nr ……. / EFS / 2020

Zawarta w Toruniu dnia ……………………… 2020 r. pomiędzy:

Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 
19-21A, NIP 956 119 58 27, REGON 341622329, reprezentowaną przez:

Monikę Walczak – Właściciela zwaną dalej „Usługodawcą”
a Panią/Panem

………………………………………………………………….

Legitymującą/cym się  dowodem  osobistym  numer:  ……………………   wydanym przez:  

……………………………………………………………………………………………..  posiadającą/cym 
numer PESEL: 

………………………….

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą” łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej w 
Żłobku „Przystanek Bobaska”  (zwanym dalej: „Żłobek”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez 
Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka  – ……………………………  urodzo-
ną/ym dnia ……………….., zamieszkałą/ym ………………………………….
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia ………………… lecz nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
3. Żłobek „Przystanek Bobaska” mieści się pod adresem ul. Kochanowskiego 19-21A, 87-100 Toruń.
4. Żłobek w ramach swojej działalności oferuje realizację następujących usług:
a) sprawowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, w tym: realizację celów i zadań określonych w 
ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu 
w żłobku; sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojo-
wych, wspomagania wychowawczej roli rodziny.
b) sprawowania funkcji edukacyjnej, w tym uczestnictwo dziecka w zajęciach: j. angielski, zajęcia 
muzyczne, bajko i muzyko terapia; rytmika i taniec; logopedyczne; 
c) prowadzenie bieżącej diagnozy osiągnięć dziecka; 
d) uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, uroczystościach odbywających się na terenie placówki 
i poza nią.

§2
1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego



przysługuje prawo żądania zwrotu wniesionych opłat za dany okres proporcjonalnie do liczby dni 
niemożliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach z przyczyn określonych powyżej w danym okresie.
2. Zwrot dokonywany jest na złożone na piśmie żądanie Usługobiorcy na wskazany przez niego rachu-
nek bankowy.

§5

Zmiana danych

Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego lub 
prawnego ich dotyczącego i mogącego wpływać na sposób realizacji niniejszej umowy. Strony w 
szczególności zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie adresu.

§6
Obowiązki Żłobka

1. Żłobek zobowiązuje się do :
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-
motoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
d) w razie nagłej choroby dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia rodziców,
e) pozostałe obowiązki Żłobka określa statut oraz odrębne przepisy,
f) po zakończeniu świadczenia usługi przekazanie dzieci wyłącznie osobom upoważnionym

2. Prawo do odbioru dzieci z Żłobka przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskaza-
nym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub 
innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub 
kierowania swoim postępowaniem.

§7
Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do:
a) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Żłobka; 
b) osobistego przyprowadzania dziecka do Żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub pisemnego 
upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej; 
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć; w przypadku przyprowadzenia 
do Żłobka chorego dziecka, personel Żłobka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w danym dniu, lub 
prosić o wcześniejsze odebranie dziecka, w przypadku, gdy objawy choroby uwidocznią się w trakcie 
pobytu dziecka w Żłobku; 
d) terminowego uiszczania do 3 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznego czesnego za świadcze-
nie usług przez Żłobek „Przystanek Bobaska”; 
e) współpracy z Żłobkiem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym,
f) przyprowadzania dzieci w godzinach 7.00 - 8.30 i ich odbiór do godziny 18:00,
g) dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka zaświadczenia lekar-
skiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki,
h) w przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej chorobą dziecka, na prośbę 
Żłobka dostarczenia każdorazowo zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęsz-
czać do placówki ,
i) wypełnienia wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z uczestnictwem w realizacji projektu 
„Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w 
trybie natychmiastowym,

j) Dostarczenia na żądanie Żłobka wszelkich zaświadczeń wynikających z realizacji projektu „Przysta-
nek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców” pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym.

§ 8
Oko rodzica

1. Żłobek wyposażony jest w system monitoringu Oko Rodzica, umożliwiający rodzicom korzystanie z 
aplikacji internetowej, służącej do obserwacji dziecka w Żłobku. Rodzic może korzystać z aplikacji w 
sposób określony w regulaminie aplikacji Oko Rodzica, znajdującym się na stronie internetowej aplika-
cji. 
2. Żłobek zobowiązuje się do podania Rodzicowi lub Rodzicom danych dostępowych do aplikacji, o 
której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Rodzic oświadcza, że jest świadomy wykorzystywania przez Żłobek wskazanej aplikacji oraz tego, 
że aplikacja umożliwia oglądanie Rodzicowi jego dziecka za pośrednictwem aplikacji internetowej, jak 
również oglądanie innych dzieci uczęszczających do Żłobka. Rodzic oświadcza, że jest świadomy 
tego, iż wizerunek jego dziecka może być widoczny również dla innych rodziców dzieci, korzystają-
cych z aplikacji. 
4. Opłata za korzystanie z usługi Oko Rodzica wynosi 20 zł miesięcznie i jest doliczana do kwoty, o 
której mowa w § 5 ust. 3 w przypadku wyrażenia przez rodzica woli korzystania z wskazanego syste-
mu.

§ 9
Rozwiązanie umowy, postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nieprzestrzegania Regulaminu i Statutu Żłobka przez Usługobiorcę,
b) zaleganie z opłatą czesnego za okres co najmniej jednego miesiąca.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, gdy pomimo 
pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7-dniowego 
terminu, wskazane naruszenia nie zostały usunięte.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają również pozostałe łączące strony 
umowy związane ze świadczeniem usług, bez konieczności ich oddzielnego rozwiązywania.
5. Usługobiorca oświadcza, iż jest zamieszkały/a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: 
…………………………………..............
6. Usługobiorca ponosi wobec Żłobka odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu podania nieprawdzi-
wych danych lub nie zgłoszenia zmiany danych wskazanych wpływających na sposób wykonania 
Umowy.
7. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Żłobka .
9. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
10. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Statutu i akceptuje jego treść.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

                                                     
…………………………………………………                          …………………………………………………
                        (Usługobiorca)                                                                     (Usługodawca)

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 2. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, że część opłacanego czesnego stanowi tzw. 
wkład własny do projektu „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”, który reali-
zowany jest przez Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak

§3
Godziny świadczenia usług

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.
2. W trakcie otwarcia Żłobek „Przystanek Bobaska” sprawuje wszystkie funkcje określone w §1 ust. 4 
niniejszej umowy

§3
Zasady płatności

1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
2. Opłata na czas trwania umowy wynosi 500 zł (słownie 

pięćset złotych) miesięcznie i na opłatę tę składa się:
a)    kwota 310 złotych miesięcznie na pokrycie 

wkładu własnego do projektu „Przystanek Boba-
ska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców

b)   kwota 190 złotych miesięcznie na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania Żłobka „Przystanek Boba-
ska”, które nie są ponoszone w związku z reali-
zacją projektu „Przystanek Bobaska – przysta-
nek szczęścia dzieci i rodziców”

3. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty czesnego do 3-tego dnia każdego miesiąca z góry w 
sposób określony poniżej.

4. Wpłaty z tytułu czesnego dokonywane będą wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy 
Żłobka o numerze 07 1240 1936 1111 0010 9885 3163 wpisując w tytule przelewu nr umowy.

5. Usługodawca wnosi opłatę wpisową w wysokości 250 złotych płatną na konto bankowe wskaza-
ne powyżej przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka. Opłata ta nie podlega zwro-
towi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie następuje automatyczne rozwią-
zanie niniejszej umowy.

6. W przypadku nieterminowych wpłat Usługobiorca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie w maksymalnej, prawem dopuszczalnej wysokości (tzw. odsetki maksymalne za opóźnie-
nie).

7. Nieobecność dziecka w Żłobku w jakimkolwiek wymiarze i z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia 
rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.

8. Wyłącznie w przypadku pozyskania oraz podpisania umowy przez Usługodawcę z Wojewodą 
Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie kosztów funkcjonowania placówki ze środków 
resortowego programu „Maluch”, Usługobiorcy przysługiwać będzie refundacja części czesne-
go na zasadach i w wysokości określonej przez Regulamin Konkursu Maluch ogłaszanego 
przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

9. Usługobiorca zastrzega sobie prawo zmiany stawki czesnego raz w roku, od dnia 1 września, 
przy czym nowe stawki będą przekazane do wiadomości Usługobiorcy najpóźniej do dnia 30 
czerwca

§4
Zasady zwrotu opłat

1. W przypadku zamknięcia Żłobka z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy w okresie w którym 
Żłobek zgodnie z niniejszą umową winien świadczyć usługi o których mowa w § 1 pkt. 4, rodzicom 

UMOWA ZE ŻŁOBKIEM

Umowa na świadczenie usługi opieki żłobkowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Przystanek Bobaska – przystanek szczęścia dzieci i rodziców”

Nr ……. / EFS / 2020

Zawarta w Toruniu dnia ……………………… 2020 r. pomiędzy:

Żłobek „Przystanek Bobaska” Monika Walczak z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kochanowskiego 
19-21A, NIP 956 119 58 27, REGON 341622329, reprezentowaną przez:

Monikę Walczak – Właściciela zwaną dalej „Usługodawcą”
a Panią/Panem

………………………………………………………………….

Legitymującą/cym się  dowodem  osobistym  numer:  ……………………   wydanym przez:  

……………………………………………………………………………………………..  posiadającą/cym 
numer PESEL: 

………………………….

zwaną/ym dalej ,,Usługobiorcą” łącznie zwanymi ,,Stronami” niniejszej umowy, zwanej dalej "Umową".

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej w 
Żłobku „Przystanek Bobaska”  (zwanym dalej: „Żłobek”) nad dzieckiem zapisanym do Żłobka przez 
Usługobiorcę będącego rodzicem/prawnym opiekunem dziecka  – ……………………………  urodzo-
ną/ym dnia ……………….., zamieszkałą/ym ………………………………….
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia ………………… lecz nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
3. Żłobek „Przystanek Bobaska” mieści się pod adresem ul. Kochanowskiego 19-21A, 87-100 Toruń.
4. Żłobek w ramach swojej działalności oferuje realizację następujących usług:
a) sprawowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej, w tym: realizację celów i zadań określonych w 
ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu 
w żłobku; sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb rozwojo-
wych, wspomagania wychowawczej roli rodziny.
b) sprawowania funkcji edukacyjnej, w tym uczestnictwo dziecka w zajęciach: j. angielski, zajęcia 
muzyczne, bajko i muzyko terapia; rytmika i taniec; logopedyczne; 
c) prowadzenie bieżącej diagnozy osiągnięć dziecka; 
d) uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, uroczystościach odbywających się na terenie placówki 
i poza nią.

§2
1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego


