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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W PROJEKCIE  
Koliberek w Łowiczu  nr RPLD.10.01.00-10-A012/16   

 
 

zawarta w Łowiczu w dniu ………………………………roku pomiędzy: 
 

Barbarą Guzek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Klub Malucha 

„Koliberek” z siedzibą przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a, 90 – 750 Łódź, NIP 

7272612531, REGON 100579244, realizującą na terenie miasta/gminy Łowicz Projekt pn. 

Koliberek w Łowiczu  nr  RPLD.10.01.00-10-A012/16  (zwany w dalszej części umowy 

Projektem), w ramach Priorytetu X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 

Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 

3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zwaną w 

dalszej części umowy Projektodawcą, 

a  

………………………………………………………….   zam. ……………………………………….. 

………………………………………………………….,  legitymującą/ym się dowodem osobistym 

seria i nr ………………………………………………, wydanym przez ……………………………. 

oraz numerem PESEL  ……………………………… ……   zwaną/ym w dalszej części umowy  

Uczestnikiem/czką Projektu,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Uczestnikom Projektu wsparcia w formie organizacji 

instytucjonalnej opieki nad ich dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku, w związku z realizacją 

Projektu pn, Koliberek w Łowiczu nr RPLD.10.01.00-10-A012/16 w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

2. Opieka wychowawczo - edukacyjna dla dzieci, zgodnie z założeniami Projektu oraz 

Regulaminem i Statutem Żłobka świadczona będzie w Łowiczu, przy ul. Braterskiej 1 w 

okresie  od 01.11.2016r. do  30.09.2018r.  

3. Żłobek czynny będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 17:00, 

również w okresie wakacji i ferii zimowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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§ 2 

Zobowiązania stron 

 

1. Projektodawca w wykonaniu Umowy zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do 

wieku i potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

b) Organizowania i prowadzenia zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, 

zajęć tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych, stymulujących 

indywidualny rozwój psychomotoryczny, uwzględniających indywidualne potrzeby, 

zdolności, zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, w tym dzieci  

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

c) Organizowania zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między dziećmi 

i współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań 

społecznych, z elementami wdrażania dzieci w tematykę równouprawnienia i 

niedyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność. 

d) Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, dbanie o 

bezpieczeństwo dzieci w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim. 

e) Zapewnienia dzieciom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki 

pokarmowe z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia, na bazie produktów 

ekologicznych. 

f) Zapewnienia dzieciom pobytu na świeżym powietrzu. 

g) Współpracy z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka oraz specjalistami 

świadczącymi pomoc, szczególnie w  przypadku indywidualnych potrzeb dzieci w 

zakresie niwelowania deficytów rozwojowych oraz niepełnosprawności, z 

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się współdziałać z Projektodawcą w zakresie potrzebnym 

do prawidłowej realizacji Projektu w ramach funkcjonowania Żłobka, a w szczególności do: 

a) Przestrzegania zasad funkcjonowania Żłobka zawartych w Statucie i Regulaminie 

Żłobka oraz w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie Koliberek w Łowiczu. 

b) Współdziałania ze Żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem 

dziecka w Żłobku.  

c) Przyprowadzania oraz odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez pełnoletnią 

osobę pisemnie upoważnioną podpisanym oświadczeniem przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego w obecności Dyrektora Żłobka lub osoby przez niego upoważnionej.  
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d) Natychmiastowego zawiadamiania Żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka 

choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z 

usług Żłobka. 

e) Przyprowadzania do Żłobka dziecka wyłącznie zdrowego. 

f) Bieżącego aktualizowania swoich danych oraz danych dziecka, w szczególności w 

zakresie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego. 

g) Niezwłocznego informowania o wszelkich przeszkodach mogących wpłynąć na udział 

Uczestnika w Projekcie. 

3.  Każda nieobecność dziecka w Żłobku musi być zgłoszona najpóźniej do godziny 07:30 w 

dniu, w którym dziecko będzie nieobecne, pod rygorem nie usprawiedliwienia nieobecności, 

o którym mowa w  § 6 ust. 3 - 6  Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 3 

Oświadczenia Stron 

1.  Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie 

Koliberek w Łowiczu nr RPLD.10.01.00-10-A012/16  i zobowiązuje się do respektowania 

zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone: 

a) zamieszkuje na terenie miasta/gminy Łowicz (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 

b) sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, 

c) pozostaje bez pracy  z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, 

d) z własnej inicjatywy chce uczestniczyć w Projekcie. 

2.  W przypadku poświadczenia nieprawdy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do 

zwrotu kosztów udziału w Projekcie proporcjonalnie do otrzymanego wsparcia. 

3. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być 

dokonywane w formie pisemnej. 

4.  W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 

piśmie o każdej zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 

tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną. 

5. Uczestnik Projektu powierza Projektodawcy w celu wykonania Umowy, tj. w celu realizacji 

Projektu, przetwarzanie swoich i swojego dziecka danych osobowych. 
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§ 4  

Koszty  

2. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat. 

3. Możliwe jest zapewnienie opieki w Żłobku dzieciom poniżej 1 roku życia w sytuacji, gdy 

Rodzice/Opiekunowie prawni nie mają innej możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. 

W powyższym przypadku Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia 

oświadczenia o braku możliwości zapewnienia opieki dla dziecka. 

4.  W Żłobku zapewnione będzie całodzienne wyżywienie dzieci w formie cateringu, oparte 

na bazie zdrowych produktów ekologicznych.  

5. Co do zasady koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w 

Żłobku będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z wyłączeniem 

ubezpieczenia NWW, którego koszt pokrywają Rodzice/Opiekunowie dziecka bezpośrednio 

na rachunek ubezpieczyciela. 

6. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku w czasie wykraczającym poza czas pracy 

żłobka, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą 

rozpoczętą godzinę w wysokości 25,00 zł brutto. 

§ 5  

Daty i terminy 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas pobytu dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak, niż do dnia  

30.09.2018r. 

2.  Data przyjęcia dziecka do Żłobka ……………………………………………………. 

3.  Dziecko może przebywać w Żłobku do czasu ukończenia 3 roku  życia. 

4.  Dane osobowe dziecka: 

                             

 
 
 
 
 
 

5.  Data zakończenia opieki nad dzieckiem  w Żłobku ………………………................ 

  
  

 
 
 

Imię i nazwisko  
 

Data urodzenia 
 

PESEL 
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§ 6  

Rozwiązanie Umowy 

 

1.  Projektodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:  

a) powtarzającego się nieprzestrzegania przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

postanowień niniejszej Umowy, 

b) zatajenia lub podania nieprawdziwych, ważnych informacji dotyczących dziecka, które 

zakłócają jego funkcjonowanie w grupie, 

c) nie usprawiedliwionej nieobecności dziecka po siedmiu dniach od momentu 

zaprzestania przyprowadzania dziecka do żłobka, 

d) zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących kryteriów 

kwalifikowalności Rodzica/Opiekuna prawnego, wynikających z Regulaminu 

Uczestnictwa w Projekcie.  

8. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

9.  Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

 
§ 6  

Postanowienia końcowe 

1.  Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby 

odpowiadała postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu. 

2.  Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy jest prawo polskie. 

3.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 
Umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Projektodawcy.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Załączniki  do Umowy: 

1. Statut Żłobka Koliberek w Łowiczu 
2. Regulamin organizacyjny Żłobka Koliberek w Łowiczu 
3. Karta informacyjna o dziecku będącym pod opieką Żłobka Koliberek w Łowiczu 

 
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z dokumentami stanowiącymi załączniki do 
niniejszej Umowy. 
 
 
 
 
         
           Uczestnik/czka Projektu:                               Projektodawca  

 


