
Umowa 

w zakresie zapewnienia opieki dziecku w Żłobku „Radosne 

skrzaty”  w Krakowie, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 13 
 

zawarta ……………….. pomiędzy:  

 

Żłobkiem, prowadzonym przez Cezary Schiff, ul. Kościelnicka 29, 31-999 Kraków, NIP 

6780059821, zwanym w dalszej części umowy “Żłobkiem”, 

a 

 

Rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka ………………………………….. 
                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

Panią/em ……………………………………………………………………………………    

 

legitymującą(cym) się dowodem osobistym/posiadającą(cym) numer PESEL……………… 

 

miejsce zamieszkania ………………………………………………….…………. 

 

.……………………………………………………………….. gmina ………..………. 

zwaną(nym) dalej “Rodzicem”. 

 

§ 1 

Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków opieki dla każdego 

dziecka.  

 

§ 2 

Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku całodziennego wyżywienia - posiłków tj. 

śniadanie, obiad  i podwieczorek. 

 

§ 3 

Czynności określone w § 1 będą wykonywane od poniedziałku do piątku  w godzinach  

……………………, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od ………………… do ………………............…... 

2. Rodzic ma prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w każdym 

czasie. Termin wypowiedzenia jest miesięczny, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Żłobek ma prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem w każdym 

czasie. Termin wypowiedzenia jest miesięczny, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

4. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej. 

 

§ 5 

Usługi świadczone w żłobku są odpłatne.  

 

 

 



§ 6 

1. Za czynności wymienione w § 1 Rodzic zapłaci  kwotę 1100,00 PLN miesięcznie.   

2. Kwota ta zostaje comiesięcznie pomniejszona o bonifikatę, w której zostały 

uwzględnione wszystkie dotacje i środki własne osoby prowadzącej żłobek, m.in. 

dotacja rządowa MALUCH+ 2021 (w wysokości 80,00 zł miesięcznie). W przypadku 

braku finansowania z dotacji różnicę pokryje osoba prowadząca Żłobek 

3. Po odliczeniu bonifikaty, na którą składają się w/w dotacje kwota do zapłaty wynosi   

____ miesięcznie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca (np. za styczeń 2021 do 5 

stycznia 2021). 

4. Rodzic zobowiązuje się wnieść opłatę jednorazową ____ PLN tytułem wpisowego w 

terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku niewniesienia 

przez Rodzica kwoty wpisowego przed upływem 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności złożenia przez Żłobek 

dodatkowego oświadczenia woli. 

5. Za czynności wymienione w § 2 Rodzic zapłaci kwotę 15 zł dziennie w terminie do 

każdego 5 dnia następnego miesiąca (np. za styczeń 2021 do 5 lutego 2021) 

6. Kwotę z ust. 5 Rodzic oblicza poprzez pomnożenie dni obecności dziecka w żłobku 

przez stawkę dzienną 15 zł.  

7. Nie ma możliwości częściowych odliczeń od kwoty stawki dziennej. 

8. Wysokość stawki dziennej za posiłki może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

9. Rodzic o zmianach w opłatach, o których mowa w ust. 5  musi zostać powiadomiony 

pisemnie na tablicy ogłoszeń w żłobku.  

10. Zmiany w wysokości opłat za posiłki nie wymagają aneksu do umowy. Zmieniona 

stawka dzienna żywieniowa obowiązuje od dnia powiadomienia. 

 

§ 7 

Wszelkie opłaty wnoszone są na konto bankowe Cezary Schiff, o numerze  

02 1090 1665 0000 0001 4433 9767 

 

§ 8 

W przypadku nieopłacenia należności, o której mowa w § 6 ust. 1, za okres co najmniej 1 

miesiąca, Żłobek ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy strony spróbują rozwiązać 

polubownie w drodze negocjacji lub mediacji. W wypadku niepowodzenia sądem właściwym 

miejscowo do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

     Rodzic                                       Żłobek   


