
 
 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Żłobek szansą na równy start 
 

Umowa nr …   /202…/202… 
w sprawie korzystania z usług Żłobka nr …….. w Warszawie, ul. …………….……………….. – 

 wewnętrznej komórki organizacyjnej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 
 
zawarta w dniu  ……………………………….  202….… r. w Warszawie, pomiędzy: 
Rodzicami/opiekunami prawnymi/innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 
dzieckiem 
 
Panią 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 
zamieszkałą w Warszawie przy ul.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
numer telefonu matki/opiekuna prawnego ……………………………………… 
 
i  
 
Panem 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 
zamieszkałym w Warszawie przy ul.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
numer telefonu ojca/opiekuna prawnego ………………………………………… 
 
zwanymi dalej „Rodzicami” 
 
a 
 
Miastem Stołecznym Warszawa NIP 525-22-48-481 – Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, 
reprezentowanym przez Panią                        – Kierownika Żłobka nr …….    działającą na podstawie 
dalszego pełnomocnictwa znak   …………………………. udzielonego przez Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. 
Warszawy Panią Edytę Jóźwiak, działającą na podstawie pełnomocnictwa znak GP-OR.0052.2176.2020  
z dnia 29.07.2020 r. udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 
 
zwanym dalej „Żłobkiem”, łącznie w umowie zwanymi „Stronami”,  
 
w wyniku zakwalifikowania Pani/Pana ……………………………………………………… (zwaną/zwanym dalej 
Uczestnikiem Projektu) do udziału w Projekcie pt. „Żłobek szansą na równy start” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 
8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 
Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (zwanym dalej Projektem) oraz 



 
 

zawarciem umowy uczestnictwa w Projekcie – została zawarta umowa o następującej treści: 
  

§ 1 
Przedmiotem umowy jest korzystanie w Żłobku nr ………… w Warszawie przy ul. …………………..………….. 
przez dziecko............................................................................................................................................. 
ur. w dniu  ........................... PESEL Nr…………………………………………………. 

 

ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych. 
 

§ 2 
W związku z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony zgodnie oświadczają, co 
następuje: 

1) Żłobek zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy z najwyższą dbałością  
o dobro dziecka oraz do wykonywania wymienionych poniżej świadczeń, w tym:    

a) zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych; 

b) zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka; opieka pielęgnacyjna i edukacyjna prowadzona będzie 
przez opiekunów, pielęgniarki i psychologa; zajęcia zabawowe prowadzone będą przez 
opiekunów, zgodnie z potrzebami dziecka; 

c) prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka właściwych do wieku dziecka; zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze i edukacyjne prowadzone będą przez opiekunów; 

d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dziecka  
w Żłobku; 

e) żywienia dziecka zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i w miarę 
możliwości, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, stosowania diety zgodnie ze 
wskazaniami lekarskimi;  

f) umożliwienia Rodzicom udziału w codziennym życiu Żłobka, w tym uczestniczenia  
z dzieckiem w zajęciach prowadzonych w Żłobku po ustaleniu terminu uczestnictwa  
w zajęciach z Kierownikiem Żłobka;  

g) prowadzenia konsultacji i udzielania Rodzicom porad w zakresie opieki nad dzieckiem 
oraz przekazywania Rodzicom informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju 
psychofizycznym dziecka; 

h) bezzwłocznego powiadamiania Rodziców o nagłych zdarzeniach lub zagrożeniach 
zdrowia dziecka wymagających nagłej pomocy;  

i) sporządzania zestawienia obejmującego liczbę dni obecności dziecka  
w Żłobku w danym miesiącu - w terminie do pierwszego roboczego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu objętym zestawieniem; 

j) współpracy z Rodzicami w sprawach dotyczących dziecka związanych  
z realizacją niniejszej umowy. 

2) Rodzice zobowiązują się do: 
a) przestrzegania postanowień niniejszej umowy;  
b) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Żłobka; 
c) korzystania z aplikacji mobilnej Warszawskie Żłobki w zakresie niezbędnym do 

komunikacji ze Żłobkiem;  
d) rejestrowania obecności dziecka w Żłobku - w sposób określony w § 3 umowy;  
e) odbierania dziecka ze Żłobka osobiście albo przez pełnoletnie upoważnione osoby,  

a także uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych  
i aktualizowania danych tych osób; 



 
 

f) bezpośredniego, telefonicznego, e-mailowego lub przy użyciu aplikacji mobilnej 
powiadamiania Kierownika Żłobka o każdej nieobecności dziecka w Żłobku do godz. 
8.30;  

g) powiadamiania Kierownika Żłobka o konieczności pobytu dziecka w Żłobku  
w wymiarze wydłużonym powyżej 10 godzin; 

h) odbierania zestawienia, o którym mowa w pkt.1 pod lit i niniejszego paragrafu; 
i) zapłaty miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości stanowiącej 

iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecności dziecka  
w Żłobku na podstawie zestawienia, o którym mowa w pkt.1 pod lit. i niniejszego 
paragrafu w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy;  

j) złożenia Kierownikowi Żłobka pisemnego oświadczenia o przewidywanej nieobecności 
dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż jeden miesiąc - najpóźniej na 5 dni przed 
nieobecnością dziecka w Żłobku; 

k) aktualizowania swoich numerów telefonów prywatnych i służbowych w celu 
umożliwienia kierownikowi Żłobka pilnego kontaktu w sprawach dotyczących dziecka; 

l) zachowania dokumentów okazanych Kierownikowi Żłobka w czasie rekrutacji przez czas 
pobytu dziecka w Żłobku; 

m) współpracy z Kierownikiem Żłobka w sprawach dotyczących dziecka związanych  
z realizacją niniejszej umowy; 

n) złożenia pisemnej deklaracji, w której wskażą  konkretne godziny i dni  dziennego pobytu 
dziecka w Żłobku w okresie obowiązywania umowy.  

 
§ 3 

Czas pobytu dziecka w Żłobku ustalony zostanie pisemnie lub przy użyciu aplikacji mobilnej.  
                                                               

§ 4 
 

1. Strony zgodnie ustalają, że stawka żywieniowa za dzienne wyżywienie dziecka  
w Żłobku obejmująca koszty sporządzania posiłków wynosi 11,20 zł i ustalona jest zgodnie  
z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy nr 45/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 
r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku wchodzącym  
w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, które podaje się do wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Żłobku.  

2. W przypadku zmiany wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Żłobku, Żłobek przedstawi 
Rodzicom do podpisu stosowny aneks do umowy.  

3. Warunki umowy mogą ulec zmianie, jeżeli na zmianę wyrażą zgodną wolę Żłobek  
i Rodzice.  

4. Zmiana warunków umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.  
 

 
§ 5 

1. Zapłata za wyżywienie dziecka w Żłobku nastąpi: 
przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 
z dołu 
- do 12 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który następuje 
rozliczenie, co oznacza, że najpóźniej w tym dniu opłata powinna znajdować się na rachunku 
bankowym Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  

2. Za czas opóźnienia w zapłacie przez Rodziców opłaty za wyżywienie dziecka  
w Żłobku, w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczane będą odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 



 
 

3. Nieterminowe opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku mogą stanowić podstawę do odmowy 
przedłużenia umowy na usługi świadczone przez Żłobek lub wypowiedzenia umowy przez 
Żłobek zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2 lit. a. 

 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………… do dnia …………..….., z zastrzeżeniem 
przerwy urlopowej i przerw związanych z remontami pomieszczeń.  

2. Informacje o przerwie urlopowej lub przerwie związanej z remontami pomieszczeń, o których 
mowa w ust. 1, zostaną podane do wiadomości przez Kierownika Żłobka w terminie do 31 
stycznia, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W żłobkach pracujących w systemie całorocznym Rodzice w terminie do dnia 
…………..….każdego roku obowiązywania umowy składają Kierownikowi Żłobka oświadczenie 
urlopowe wskazując jeden z trzech terminów wykorzystania urlopu: a) 1-31 lipiec, b) 1-31 
sierpień, c) inny, ustalony z Kierownikiem Żłobka. 

4. Strony ustalają możliwość przedłużenia umowy na dalszy okres na podstawie aneksu do 
umowy stanowiącego podstawę do korzystania przez dziecko z usług Żłobka rozpoczynający 
się od dnia 1 września każdego roku jednak nie później niż do zakończenia roku szkolnego,  
w którym dziecko ukończy 3 rok życia.  

5. Pisemne oświadczenie o woli skorzystania z możliwości przedłużenia umowy na dalszy okres 
Rodzice zobowiązują się doręczyć do Żłobka najpóźniej w terminie ustalonym przez Dyrektora 
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i podanym do wiadomości Rodziców poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Żłobku.   

5. Niezachowanie terminu doręczenia Żłobkowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 skutkuje 
utratą możliwości przedłużenia umowy na dalszy okres. 

 
§ 7 

Żłobek zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczeń (zamknięcie lub ograniczenie działalności  
Żłobka) w przypadku: 

1) awarii: sieci przesyłowych, urządzeń w budynku lub w lokalu; 
2) remontu: budynku, części budynku, części wspólnych budynku, lokalu lub części lokalu; 
3) innych przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi.  

 
§ 8 

 
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie za wzajemnym porozumieniem 

stron, dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności: 
1) Rodzice z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia 

Żłobkowi oświadczenia o wypowiedzeniu; 
2) Żłobek z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia 

Rodzicom oświadczenia o wypowiedzeniu w przypadku: 
a) opóźnienia w uregulowaniu przez Rodziców opłaty za wyżywienie dziecka  

w Żłobku przekraczającej 14 dni, przy czym przed złożeniem oświadczenia  
o wypowiedzeniu umowy z tej przyczyny Żłobek pisemnie wezwie Rodziców do 
uregulowania zaległości, wyznaczając ostateczny termin do jej zapłaty; 

b) przedłożenia przez Rodziców diagnozy lekarza specjalisty lub innego specjalisty np. 
psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty o opóźnieniu w rozwoju motorycznym  
i psychicznym dziecka w stosunku do norm wieku rozwojowego, dysfunkcji  
u dziecka, bądź wystąpienia u dziecka zachowań agresywnych, szczególnie  



 
 

w stosunku do rówieśników wymagających zapewniania dodatkowej opieki ze strony 
pracowników Żłobka, 

c) niedopełnienia przez Rodziców zobowiązań określonych w § 2 pkt. 2 
lit.………niniejszej umowy.  

3. Niniejsza Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności na następujących zasadach:  

1) Rodzice – w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Żłobek  
poprzedzone wezwaniem Żłobka do przystąpienia do należytego wykonywania Umowy; 

2) Żłobek – w przypadku:  
a. nieprzerwanej nieobecności dziecka przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia, 

w którym dziecko powinno rozpocząć korzystanie z usług żłobka, chyba że Kierownik 
Żłobka zostanie poinformowany przez Rodzica o nieobecności dziecka przed 
upływem tego okresu, 

b. nieprzerwanej nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejne 15 dni roboczych, chyba, 
że Kierownik Żłobka zostanie poinformowany przez Rodzica o nieobecności dziecka 
przed upływem tego okresu; 

c. wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie.  
4. Umowa rozwiązuje się z dniem skreślenia dziecka z listy przyjętych do Żłobka  

w związku z uzyskaniem przez co najmniej jedną z osób, będącą Stroną umowy, prawa do 
świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy” przyznanego na zasadach 
określonych w uchwale nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  
w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5418 z późn. 
zm.). 

§ 9 
Wprowadzenie diety eliminacyjnej zleconej przez lekarza specjalistę będzie rozpatrywane 
indywidualnie i realizowane w miarę możliwości Żłobka z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zalecone przez 
lekarza specjalistę produkty spożywcze nie są ujęte w specyfikacji zamówień publicznych Żłobka 
Rodzice dostarczają je na koszt własny. 
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.         
                
 
 

§ 11 
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dn. ………………                                         Warszawa, dn. ……………………….       
 
 
………………………………….                                                    ………………………………………… 

           Żłobek 
 
…………………………………. 
            Rodzice 
                         

                                                                                          


