
                 WZÓR         UMOWA  NR  ……./………         
W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH   ŚLĄSKICH 

ZAWARTA W DNIU  ……-……-….. r. 

 

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko        
                                                                                                       / imię i nazwisko dziecka/ 

 

z usług opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich                             

przy ul. A. Zgrzebnioka 36,  zwanego dalej Żłobkiem. 

Umowa zawarta pomiędzy: 1) Rodzicem (Opiekunem prawnym) dziecka 

 panią/panem    
                                          imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

zamieszkałą/zamieszkałym   
 

 PESEL Rodzica/Opiekuna prawnego podpisującego Umowę :   
 
działającym w imieniu własnym oraz w imieniu drugiego Rodzica dziecka. 
 
a    2)   Dyrektorem Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich mgr Danutą Bochenek 

§ 1 

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

2.Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 
-  bezpieczeństwa w czasie przebywania w budynku i placu zabaw , na terenie należącym do  placówki, 
-  opieki opiekuńczo – wychowawczej, z elementami edukacyjnymi, 
-  działań profilaktycznych. 
3. Żłobek Miejski umożliwia: 
-  odpłatne korzystanie z pobytu dziecka w placówce, 
-  odpłatne korzystanie z wyżywienia. 
4.Za zgodą rodziców w Żłobku mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe  np.: zabawa z elementami języka 
angielskiego, zabawa z elementami rytmiki, programy  muzyczne, teatralne. 
5.Żłobek Miejski zapewnia obowiązkowe  ubezpieczenie grupowe od nieszczęśliwych wypadków, które opłaca 
Rodzic/Opiekun prawny dziecka. 
6.Placówka zapewnia opiekę w godzinach od 5:30 do 17:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni świątecznych( w czasie pandemii żłobek dla rodziców będzie czynny od 5 :30 do 16:00.Godzinę przewiduje się  
na dezynfekcję pomieszczeń ). 

§ 2 

1. Opłata za Żłobek nie jest uzależniona  od ilości  godzin przebywania dziecka w placówce. 
2. Określa się minimalny pobyt dziecka w żłobku 6 godzin 

 ilość godzin pobytu dziecka w placówce może być mniejsza, jedynie w  pierwszym tygodniu okresu 
adaptacyjnego dzieci nowoprzyjętych (liczy się 5 dni roboczych od dnia przyjęcia). 

3.Rodzic (opiekun prawny) dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka  
w placówce w tym: 
a) miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 12% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę , zaokrąglonej w górę do pełnego złotego, co sprawia, że w momencie podpisania Umowy 
wynosi  ona 362,00 zł; 

 wcześniejsze odebranie  dziecka ze żłobka nie wpływa na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku;  



 
b) opłaty za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie                                 
w wysokości 0,5 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka              
w żłobku, co sprawia, że w momencie podpisania Umowy wynosi 15,05  zł za każdą godzinę przekroczenia; 

 Odebranie dziecka z placówki powyżej 10 godz. rodzic/opiekun prawny poświadcza podpisem na stosownym 
dokumencie; 

 
c) dziennej  maksymalnej opłaty za żywienie dziecka  w wysokości 0,3% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
co sprawia, że w momencie podpisania Umowy wynosi  9,03 zł za każdy dzień pobytu; 

 Placówka zapewnia dziecku : śniadanie, obiad (zupa i drugie danie), podwieczorek; 

 wcześniejsze odebranie  dziecka ze żłobka nie wpływa na wysokość opłaty za wyżywienie za dany dzień 
 

4. W związku ze stałą gotowością personelu do przyjęcia dziecka do żłobka rodzicowi/opiekunowi prawnemu 
przysługuje zwrot: 

 100% stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności. 
Uwaga ! za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia. 
 
5. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu. 

6. uchylony na podstawie  Uchwały nr 542/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 
2022 r.      
7. W przypadku przerwy  remontowo-wakacyjnej żłobka w okresie letnim  rodzic/ opiekun prawny nie uiszcza opłaty 

za pobyt i wyżywienie, w związku z miesięczną nieobecnością dziecka. 

§ 3 

1.Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc  
( decyduje data wpływu na konto Żłobka). 
2. Za opóźnienia we wnoszeniu opłat  są naliczane ustawowe odsetki. 
3.Płatność należy regulować przelewem na rachunek bankowy Żłobka Miejskiego 

w   ING BŚ: 89 1050 1357 1000 0023 1712 9035 

4.Przy wpłacie na rachunek bankowy należy podać imię i nazwisko dziecka oraz cel wpłaty. 

§ 4 

1.Żłobek zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt w trakcie trwania umowy, w 
przypadku nie dającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m.in. wysoka 
inflacja, znaczny wzrost kosztów opłat, itp. ). 
 
2. W przypadku zmiany odpłatności za korzystanie z usług żłobka  Dyrektor Żłobka Miejskiego zobowiązany jest do 
przedstawienia jej rodzicom /opiekunom prawnym) dziecka w terminie poprzedzającym wejście  
w życie nowych stawek opłat. Zmiana opłat nie wymaga zmiany Umowy. 
 
3.Odmowa przez Rodzica/ Opiekuna prawnego uprawnia Dyrektora Żłobka do rozwiązania Umowy w trybie 
natychmiastowym z zachowaniem formy pisemnej. 
4. W przypadku zalegania z opłatami, Żłobek Miejski będzie dochodzić zwrotu należnych kwot na drodze 
postępowania sądowego w trybie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 5 

1.Rodzic/ Opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej ,  
w każdym czasie za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2.Żłobek ma prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) brak wspólnego porozumienia w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych pomiędzy stronami 
uniemożliwiający pozytywną współpracę pomiędzy Żłobkiem Miejskim a Rodzicami 



b) stwierdzenia przez kadrę opiekującą się dzieckiem, że zachowanie dziecka może stwarzać zagrożenie dla innych 
dzieci. 

§ 6 

Rodzice zobowiązują się do: 
a) terminowego uiszczania opłat 
b) zgłaszania nieobecności dziecka 
c) współpracy z placówką w procesie opiekuńczo- wychowawczym i edukacyjnym 
e) przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka 
f) nie spóźniania się po odbiór dziecka do godzin pracy placówki tj.  do godziny 17:00 
g) odbierania dziecka z placówki, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę 
h) natychmiastowego informowania placówki o zmianie miejsca zamieszkania dziecka wraz z jego 
Rodzicami/Opiekunami prawnymi, zmianie miejsca pracy, utracie pracy, ukończeniu szkoły, zmianie  numeru  
telefonu kontaktowego. 

§ 7 

1.Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3.Zobowiązuję  się, że zapoznam się  ze Statutem Żłobka Miejskiego, Regulaminem Organizacyjnym dla placówki ( do 
wglądu- na tablicy informacyjnej w holu i stronie internetowej Żłobka ). 
 
Dyrektor Żłobka Miejskiego oczekuje od Rodziców/Opiekunów prawnych wszelkich uwag i sugestii  mogących 
usprawnić pracę placówki. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka, w celach związanych                                        

z realizacją niniejszej Umowy. 

 
…………………………………………………………….. 

(data, podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
……………………………………………………. 
(podpis Dyrektora Żłobka Miejskiego)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ZAŁĄCZNIK nr 1 DO UMOWY 
W SPRAWIE KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH   ŚLĄSKICH 

ZAWARTA W DNIU …………………..   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  - przyjęcie dziecka 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Żłobek 
Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. A. Zgrzebnioka 36, dalej zwany 
administratorem.  

 Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail: 
kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl 

 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-
mail: abi@medialearning.pl  

 Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawa 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 6 ust. 1 lit b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 
Rozporządzenia co oznacza, że przetwarzanie danych niezbędne jest do wykonania niniejszej 

umowy oraz wiąże się z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze. Przetwarzanie 
danych dotyczących zdrowia wynika z tzw. ważnego interesu publicznego. 

 Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Żłobka usługi 
informatyczne, fotograficzne, ubezpieczeniowe oraz usługi z zakresu ochrony danych osobowych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa. 
 Podanie danych jest wymogiem umownym a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umownych i przechowywane będą 
przez okres 3 lat od momentu opuszczenia Żłobka przez Państwa dziecko. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych i uzyskania kopii, 
b) prawo sprostowania danych osobowych, 
c) prawo do ograniczonego przetwarzania, 

d) prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe, 
e) prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne, 
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: 

kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można 

kierować na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
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