
Załącznik Nr 5 do Regulaminu pobytu dziecka  
                     w Żłobkach Miejskich w Cieszynie z dnia  

/wzór/ 

UMOWA   Nr……………………………….. 

DOTYCZĄCA OPIEKI W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZNIE 

 
zawarta  w  Cieszynie w dniu         pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka:  
 

1. Panią                           nr dowodu osobistego    

zamieszkała                                                                                              

 
2. Panem                 nr dowodu osobistego    

zamieszkała                                                                                        
 
zwanymi w dalszej  części  umowy „Rodzicami/opiekunami prawnymi”, 
a Gminą Cieszyn, prowadzącą w formie jednostki budżetowej – Żłobki Miejskie, reprezentowaną przez 
Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie Arianę Krukowską – Stuchlik, zwaną w dalszej części Umowy 
„Żłobkami Miejskimi”. 

§  1 
1.   Żłobki Miejskie zobowiązują się do  zapewnienia opieki nad dzieckiem oraz całodziennego wyżywienia 
       dla dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka           
 

Data urodzenia dziecka          
 

Miejsce zamieszkania            
w  : 

 Żłobku nr 1 w Cieszynie przy ul. Ks. Trzanowskiego 2, tel. 033/ 85 226 09 * 

 Żłobku nr 2  w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13, tel. 033/  851 13 50 *  

       od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach: od  5:30  do 16:30   
2.    Rodzice obowiązani są do ponoszenia  miesięcznej opłaty za żłobek, wynikającej z uchwały Rady Miejskiej   
       Cieszyna na którą składają się: 

a)    opłata za pobyt dziecka w żłobku,  
b)    obowiązująca opłata za wyżywienie, zależną od dni roboczych w danym miesiącu, 
c)    opłaty za każdą godzinę pobytu powyżej 10 godzin dziennie. 

3.    Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku należy wpłacić w terminie  do 20-tego każdego  miesiąca,     
       z góry  na konto nr ING Bank Śląski S.A. 31 1050 1083 1000 0022 8288 8607, z ustawowymi odsetkami     
       za ewentualne opóźnienie. 
4.  Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie jest ustalana odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Żłobków           
       Miejskich w Cieszynie. W przypadku wzrostu cen żywności lub kosztów przygotowania posiłków  
       spowodowanych wzrostem cen energii (prądu, gazu) opłata może zostać podwyższona, bez zmiany  
       niniejszej umowy, maksymalnie do kwoty wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.  
       Informacja o podwyższeniu opłaty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w żłobku, na 14 dni przed  
       zmianą stawki. 

§ 2 
1.     W przypadku nieobecności dziecka w żłobku:  
        a)    opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi - bez względu na liczbę dni nieobecności,  

b)  przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej (w danym dniu)    
        dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.  

2.   Rozliczenie nadpłaconej opłaty za wyżywienie nastąpi do 20-go dnia miesiąca następnego po miesiącu      
        rozliczanym. 

 
 



 

*/właściwe zakreślić 

§ 3 
Umowa  zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia          i może zostać   rozwiązana  
przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej, z mocą 
obowiązującą na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia (załącznik nr 6 do 
Regulaminu pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie). Rozliczenie opłaty za posiłki między 
stronami nastąpi  w terminie do dnia 20-go dnia miesiąca następnego po rozwiązaniu  umowy. 

§ 4 
1. Nieuregulowanie opłat za jeden okres płatności skutkować będzie  rozwiązaniem niniejszej umowy, bez 

wypowiedzenia, z ostatnim dniem miesiąca, za który nie uiszczono opłaty i skreśleniem z tym dniem 
dziecka z listy uczęszczających do Żłobków Miejskich. Skreślenie z listy uczęszczających do żłobka nie 
zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległości. 

2. Żłobki Miejskie mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców/opiekunów prawnych 
Regulaminu pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich lub niepodejmowania przez nich współpracy z kadrą 
Żłobków Miejskich w zakresie rozwiązania ewentualnych trudności w funkcjonowaniu dziecka w trakcie 
pobytu w żłobku. 

§ 5 
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi realizowanie usług przez Żłobki Miejskie: 

a)  Rodzic/opiekun prawny zwolniony jest z naliczania i pobierania  opłaty za wyżywienie dziecka  

w Żłobkach Miejskich; 

b) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ponoszenia opłaty stałej, pokrywające częściowo koszty 

utrzymania budynku i zatrudnienia personelu, 

c) Rodzic/opiekun prawny może odstąpić od umowy za wypowiedzeniem, 

d) w przypadkach szczególnych, za zgodą dyrektora Żłobków Miejskich możliwe jest skrócenie okresu 

wypowiedzenia i rozwiązanie umowy ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożono 

wypowiedzenie, 

e) po rozwiązaniu umowy, ponowne przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić jedynie w ramach 

wolnych miejsc, w ramach procesu rekrutacji. 

§ 6 
Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał  się z Regulaminem pobytu dziecka w Żłobkach 
Miejskich w Cieszynie i otrzymał jego kopię. 

§ 7 
W sprawach  nieuregulowanych  umową  zastosowanie mieć będą przepisy  kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zapisy Statutu Żłobków Miejskich w Cieszynie oraz 
postanowienia Regulaminu pobytu dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz aktualnie obowiązującej 
uchwały  Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącej odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobkach Miejskich. 

§ 8 
Spory wynikłe  na tle wykonania  umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Rejonowemu  
w  Cieszynie. 

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy,  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
Umowę sporządzono  w dwóch egzemplarzach  po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
Rodzice/opiekunowie prawni              Żłobki Miejskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


