
……………………………………………….. ……………………………………… 

 
Pieczęć żłobka Pieczątka i podpis Kierownika żłobka 

UMOWA O POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU Nr ……………… 
 
 

reprezentowanym przez p. ……………………………………………………………………………………………..………….……… - Kierownika  żłobka nr ................................................... , 
(wypełnia Kierownik żłobka w dniu podpisania umowy) 

 
z telefonem kontaktowym nr .................................................................................. wchodzącego w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, 

 
zawarta w dniu .................................................................................... w Bydgoszczy pomiędzy: 

(wypełnia Kierownik żłobka) 

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

 
zamieszkałym   (ą)   w............................................................................................................................................................................................................................................................... 

(pełny adres z kodem pocztowym – wypełnia Kierownik żłobka) 

 
legitymującego (ą) się dowodem osobistym o numerze …………….......….. i numerze PESEL ………………………………….…, posiadającym telefony z numerami: …………………. 
będącego (ą) rodzicem/opiekunem prawnym/inną osobą*, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………urodzonym dnia ……………………………..………………… 

 
zamieszkałym (ą) w............................................................................................................................................................................................................................................................... 

(pełną informację wypełnia Kierownik żłobka) 
zwanym (ą) w dalszym ciągu umowy Zleceniodawcą 
a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez p. Agnieszkę Szulc 
Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-047) przy ulicy Chrobrego 14, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.5.2019 udzielonego w dniu 4 stycznia 2019 r., 
na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 
zwanym w dalszym ciągu umowy Zleceniobiorcą 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania od dnia ..................................................................... usługę opieki nad dzieckiem 

……………………………….…................................................................................................, posiadającym PESEL: …………………………………………………….…….… 
(wypełnia Kierownik żłobka) 

wykonywaną w żłobku Integracyjnym, który wchodzi w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. 
2. W ramach usługi opiekuńczej Zleceniobiorca zobowiązuje się w stosunku do powierzonego jego pieczy dziecka do: 

a) zapewnienia opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 
b) zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 
c) prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych dla wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, 

emocjonalny i społeczny dziecka; 
d) zagwarantowania zdrowego i racjonalnego żywienia, z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich, w formie 4 posiłków dziennie. 

3. Usługa opiekuńcza świadczona jest w czasie funkcjonowania żłobków  wchodzących  w  skład Zespołu  Żłobków Miejskich  w Bydgoszczy, to  jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 5.30 lub 6.00 do 17.00. 

 
§ 2 

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie ma charakter zryczałtowany i wynika z aktu prawa miejscowego przyjętego przez Radę Miasta Bydgoszczy 
na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r., poz.409 ze zm., dalej jako „u.o.n.d”). Aktualnie wynosi ona 11% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz.2177), 

2. Opłata wskazana w ust.1 zostaje obniżona o: 
a) 25% - w przypadku dziecka, którego rodzicom/ opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego; 
b) 70% - w przypadku drugiego i kolejnego dziecka, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, której przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. 
c) 25 % - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza 1 dziecko z rodziny legitymującej się Bydgoską Kartą Rodzinną i posiadającym troje lub więcej dzieci do 18 roku życia 

lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę, 
d) 50 % - w przypadku dziecka, którego rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i legitymującym się Bydgoską Kartą Rodzinną i posiadającym troje lub 

więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę, 
e) 50 % za drugie i kolejne dziecko, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. 

3. Opłata za wyżywienie wynosi ……… złotych dziennie. 
4. Opłata za opiekę przekraczającą 10 godzin dziennie ustalana jest aktem prawa miejscowego przyjętym przez Radę Miasta Bydgoszczy na podstawie art.58 ust.1 u.o.n.d. 

Aktualnie wynosi ona 30 złotych za każdą dodatkową godzinę opieki. 
5. Zmiana opłat za pobyt, o jakich mowa ust.1 i 4 dokonuje się, stosownie do art.56 k.c., poprzez zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub aktu prawa miejscowego 

stanowiącego o wysokości opłat i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 
6. Zmiana opłaty za wyżywienie dokonuje się zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich, w sytuacji wzrostu kosztów wyżywienia, w granicach określonych uchwałą Rady Miasta 

Bydgoszczy podjętą na podstawie art.58 ust.1 u.o.n.d. Jej wprowadzenie do treści umowy wymaga sporządzenia zmieniającego ją aneksu. 
 

§ 3 
1. Opłaty za usługę opiekuńczą (§ 2 ust.1) oraz wyżywienie (§ 2 ust.3) będą wnoszone przez Zleceniodawcę na rachunek bankowy Zespołu Żłobków Miejskich 

w Bydgoszczy o numerze ....................................................................................................................................................... w terminie do 13 dnia danego miesiąca 
(wypełnia Kierownik żłobka) 

2. Opłatę uznaje się za zapłaconą w chwili jej wpływu na rachunek Zespołu Żłobków Miejskich. 
 

§ 4 
1. Nieobecność dziecka w żłobku nie ma wpływu na obowiązek regulowania i wysokość miesięcznej, zryczałtowanej opłaty za pobyt, chyba, że ma ona miejsce w czasie miesięcznej 
przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu żłobka, do którego zapisano dziecko, a rodzic/opiekun złoży uprzednią deklarację, że w tym czasie dziecko nie będzie korzystało z opieki w żłobku 



zastępczym. W takim przypadku rodzic/opiekun nie ma obowiązku regulowania opłaty za miesiąc przerwy wakacyjnej, w żłobku do którego zapisano dziecko.  
2. Nieobecność dziecka powoduje zmniejszenie opłaty za wyżywienie o kwotę będącą iloczynem dni nieobecności oraz obowiązującej stawki za wyżywienie dzienne, z tym, że nie 
podlega zwrotowi opłata za wyżywienie w dniu, w którym Zleceniobiorca został poinformowany o absencji dziecka później niż o godzinie 8.00. 
3. Zwrotu opłaty za wyżywienie dokonuje się na następujących zasadach:  
1) poprzez zmniejszenie opłaty za wyżywienie w następnym miesiącu rozliczeniowym o kwotę podlegającą zwrotowi; 
2) w przypadku rezygnacji z usług żłobka rozliczenie dokonuje się w kolejnym miesiącu, następującym po ostatnim miesiącu korzystania dziecka ze żłobka, przelewem na rachunek 
rodzica/opiekuna. 

§ 5 
Zleceniodawca zobowiązuje się: 

a) przyprowadzać dziecko i powierzać je opiece pracowników żłobka najpóźniej do godz. 8.30, 
b) odbierać dziecko do godz. 17.00, 
c) przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub poprzez osobę pełnoletnią, pisemnie umocowaną do odbioru dziecka, 
d) przekazać kierownikowi żłobka pisemne upoważnienie osób do przyprowadzania i odbioru dziecka, 
e) stałego informowania Zleceniobiorcy (poprzez Kierownika żłobka) o sprawach istotnych dla opieki nad dzieckiem (zalecenia lekarskie, wykryte alergie itp.) oraz 

wykonywania umowy (np. zmiany danych adresowych). 
 

§ 6 
Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu porządkowego żłobka a tym samym w całości akceptuje i respektuje zawarte w nim postanowienia podczas 
trwania umowy. 
 

§ 7 
  1.  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. 
   2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę za trzydniowym wypowiedzeniem. 

3. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem w razie: 
     a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku przez kolejne 14 dni kalendarzowych albo nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka przekraczających 20% dni 

funkcjonowania żłobka w ostatnich trzech miesiącach, 
    b) odmowy akceptacji przez Zleceniodawcę nowej opłaty za wyżywienie (niepodpisania aneksu ją wprowadzającego), 
    c) powtarzającego się naruszania przez Zleceniodawcę postanowień regulaminu porządkowego (organizacyjnego) Zespołu Żłobków Miejskich. 
4. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 
  a) występowania zaległości w opłatach obciążających Zleceniodawcę równej dwukrotnej wartości miesięcznej opłaty za pobyt w żłobku lub powtarzających się opóźnień                       

w regulowaniu tych opłat (co najmniej trzykrotnego opóźnienia w ostatnich dwunastu miesiącach), 
     b) zachowania dziecka wskazujące na odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się wysokim stopniem nadpobudliwości zagrażającym bezpieczeństwu życia                     

i zdrowia samego dziecka, innych dzieci czy personelu żłobka, 
c) zdiagnozowania u dziecka problemu zdrowotnego bądź dysfunkcji w rozwoju, które wymagają indywidualnej, specjalistycznej opieki nad dzieckiem. 
5. Dopuszcza się przerwanie świadczenia usług opiekuńczych w przypadku: 

a) awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających ich wykonywanie na czas niezbędny dla niezwłocznego przywrócenia możliwości świadczenia 
takich usług, 

b) przerwy wakacyjnej zarządzanej stosownie do regulaminu porządkowego (organizacyjnego) Zespołu Żłobków Miejskich w lipcu lub sierpniu. 
 

§ 8 
Integralną częścią umowy jest Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, Karta informacyjna o dziecku, Klauzula informacyjna oraz Klauzula zgody. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, uchwały Nr XLIII/936/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, uchwały Nr XVIII/409/19 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu 
Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, uchwały Nr XVIII/410/19 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez 
Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat oraz postanowienia regulaminu porządkowego żłobka. 

 
§ 10 

Umowa zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, obowiązuje ona po jej podpisaniu przez Zleceniodawcę, Kierownika 
żłobka i Zleceniobiorcę. 

 
 
 

Zleceniodawca     Zleceniobiorca 
 
 
 

…..................................................... …................................................. 
Podpis Rodzica/opiekuna Pieczątka i podpis Dyrektora ZŻM 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 


