
UMOWA 
w sprawie korzystania z usług  Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka  w Zgierzu

zawarta w dniu………………………………… pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka
Panią/Panem…………………………………………………………………. 
                                                          (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

zamieszkałą/zamieszkałym………………………………………………………………………….                          
Nr dowodu tożsamości……………………… , a 

Gminą Miasto Zgierz - Miejskim Żłobkiem im. Koziołka Matołka w Zgierzu 
Reprezentowanym przez Dyrektora - Annę Kruczek

§1
1. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez dziecko ………………………………………………       
                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)                                             

z usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych   Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka  w Zgierzu.

2. W ramach przedmiotu umowy żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
1) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) opieki pielęgnacyjnej,
3) zajęć edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego właściwości psychomotorycznych,
4) czynności opiekuńczych,
5) bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce jak również podczas zajęć organizowanych przez

żłobek poza placówką,                                            
6) wspomagania rozwoju fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
7) korzystania z odpłatnego wyżywienia.

§2
1.Umowa zostaje zawarta na okres od …………………do……………………………………………………… 
2.Dziecko będzie przebywać w żłobku w godzinach: od…………………… do……………………………….

  §3

1. W trakcie pobytu w żłobku dziecko będzie korzystać z wyżywienia  (zaznaczyć właściwe):

o pełnego (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek),                                               
o niepełnego (śniadanie, drugie śniadanie, obiad).                                                                  

2.Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie
ze żłobka, w tym:

1)opłata stała 200 zł. na pierwsze dziecko; w przypadku uczęszczania do żłobka  
   rodzeństwa 100 zł.  na kolejne dziecko,                                                                                    
2)stawka żywieniowa (zaznaczyć właściwą):

o 4 posiłki - 6,00 zł.
o 3 posiłki - 5,00 zł

3.W przypadku pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie rodzic zobowiązany jest do
ponoszenia opłaty za pobyt wydłużony w wysokości 20,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 



4.Opłaty za korzystanie ze żłobka, wnoszone są z góry - do 10 dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych
przypadkach można ustalić z dyrektorem placówki inną datę dokonywania opłat za żłobek.
5.Opłaty za Żłobek można dokonywać w formie gotówkowej w żłobku, lub przelewem na rachunek
bankowy: 
Dane do przelewu:
Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu
Ul. Tuwima 21 
95-100 Zgierz
Nr rachunku: 28 8783 0004 0021 6313 2000 0003
W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka, okres i tytuł, którego dotyczy wpłata.
6. Wysokość opłat, określona w ust. 2 i 3 ulega zmianie bez konieczności zmiany umowy z chwilą wejścia
w życie każdej uchwały Rady Miasta Zgierza ustalającej zmiany tych opłat.

§4
1.Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez 
upoważnioną, pełnoletnia osobę zadeklarowaną w Wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze 
żłobka, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do umowy.                                                                            
2. Rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z 
wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby – w pierwszym dniu 
nieobecności dziecka.                                                                                                                                        
3. Z tytułu nieobecności dziecka w żłobku przysługuje odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej za 
każdy dzień, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień zawiadomienia żłobka.                                      
4. Podstawą dokonania zwrotu za  żłobek jest  dostarczenie intendentowi paragonu z ostatniej wpłaty.

§5
Dyrektor żłobka zobowiązuje się powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka w styczniu danego
roku o planowanym zamknięciu placówki w miesiącu lipcu.

§6
1. Rodzic dziecka/opiekun prawny ma prawo wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy może nastąpić
z zachowaniem formy pisemnej lub w wiadomości wysłanej w formie e-mail na adres:
zlobekmiejski@umz.zgierz.pl lub formie telefonicznego powiadomienia dyrektora placówki.
2. W przypadku rozwiązania umowy w ciągu trwania miesiąca opłata stała nie ulega zwrotowi.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbioru ewentualnej nadpłaty
za wyżywienie lub czesne w danym roku kalendarzowym. Po upływie określonego terminu nadpłata
przechodzi na rzecz miasta Zgierza.
4. Brak wpływu opłaty stałej w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
za który dana opłata powinna być wniesiona, powoduje, że dyrektor żłobka rozwiązuje umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
5.Dyrektor żłobka rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezgłoszenia się dziecka
do żłobka przez okres 7 dni od daty kiedy dziecko miało rozpocząć korzystanie z usług opiekuńczych
świadczonych przez żłobek, gdy rodzic/opiekun prawny nie powiadomi dyrektora żłobka o przyczynie
nieobecności dziecka w żłobku. W takiej sytuacji dziecko zostaje skreślone z ewidencji dzieci
korzystających ze żłobka. 



§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§8
1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie i załącznikach do umowy jest Miejski

Żłobek im. z siedzibą w Zgierzu, ul.  Juliana Tuwima 21  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan Stroną lub do

podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej
RODO.

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres: 
a. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z

zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. 
b. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy,

Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte. 
c. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego Pani/Pana dane będą

przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny na Żłobek.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Miejski Żłobek w Zgierzu

oraz praw osób, których dane dotyczą, a także danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych
znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?
bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy ustawy o opiece nad
dziećmi do lat 3, Statut żłobka, aktualne uchwały Rady Miasta Zgierza w szczególności dotyczące
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku,
wysokości opłat za wyżywienie dziecka w żłobku o oraz dotyczące zwolnienia z opłat a także przepisy
Kodeksu cywilnego.                                              

§10
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

       

……………………………………..                                                                       …………………………………………….
   (podpis dyrektora placówki)                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip/?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530
http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip/?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530


Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………….. zawartej z  Panem/Panią ………………

Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

L.p. Imię i nazwisko
Seria i numer

dowodu
osobistego lub

PESEL

Numer telefonu Czytelny podpis osoby
ubiegającej się o przyjęcie

dziecka do żłobka
1.

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek Miejski w Zgierzu, w celu potwierdzania moich
uprawnień do odbioru ze żłobka ………….  …………………………. . Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia pobytu
dziecka w żłobku, odwołania upoważnienia przez rodzica/opiekuna lub wycofania zgody przez Pana/Panią. Szczegółowe
informacje na temat ochrony danych osobowych przez Żłobek Miejski w Zgierzu, praw osób, których dane dotyczą oraz danych
kontaktowych inspektora ochrony danych znajdują się w siedzibie żłobka oraz na stronie BIP Żłobka Miejskiego w Zgierzu pod
adresem internetowym: 
http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

                                                                                                             
                                                                                                           …………………………………………
                                                                                                          (Czytelny podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                                do odbioru dziecka ze żłobka) 

L.p. Imię i nazwisko
Seria i numer

dowodu
osobistego lub

PESEL

Numer telefonu Czytelny podpis osoby
ubiegającej się o przyjęcie

dziecka do żłobka
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek Miejski w Zgierzu, w celu potwierdzania moich 
uprawnień do odbioru ze żłobka ………….  …………………………. . Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia pobytu 
dziecka w żłobku, odwołania upoważnienia przez rodzica/opiekuna lub wycofania zgody przez Pana/Panią. Szczegółowe 
informacje na temat ochrony danych osobowych przez Żłobek Miejski w Zgierzu, praw osób, których dane dotyczą oraz danych 
kontaktowych inspektora ochrony danych znajdują się w siedzibie żłobka oraz na stronie BIP Żłobka Miejskiego w Zgierzu pod 
adresem internetowym: 
http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

                                                                                                             
                                                                                                           …………………………………………

                                                                                                          (Czytelny podpis osoby upoważnionej 
                                                                                                                do odbioru dziecka ze żłobka) 

http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530
http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

