
ДОГОВІР/ UMOWA

про догляд за дитиною/ dotycząca sprawowania opieki nad dzieckiem

укладено/zawarta w dniu ................................ між батьком/опікуном дитини:

Пані ……………………………………………………………………..

Ім'я та прізвище одного з батьків (опікуна)

Адреса проживання/adres zamieszkania:
………………………………………………..……

Пан …………………………………………………………… ...

Ім'я та прізвище одного з батьків (опікуна)

Адреса проживання/adres zamieszkania: ……………………………………………………..

та

Гміна міста Гдині з місцезнаходженням у Гдині (81-382), Ал. Маршала Пілсудського
52/54,

NIP: 586-231-23-26, від імені якого працює дитячий сад «Конічинка» з
місцезнаходженням у м. Гдиня, вул. Uczniowska 2, яку представляє Агнешка
Вельфле-Поблоцька – директор  ДИТЯЧОГО САДКА (ЯСЛА)
Gminą Miasta Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 586-231-23-26, w imieniu której
działa Żłobek „Koniczynka” z siedzibą w Gdyni, ul. Uczniowska 2 reprezentowanym przez Agnieszkę Welfle-Pobłocką –
dyrektora żłobka.

§ 1

1. Предметом договору є встановлення правил завдяки яким дитина може
знаходитись в дитячому садку (яслах) ........................................................ .. .........
номер PESEL: ................................. від допомоги по яслам та визначення розміру та
правил оплати за дитячий садок (ясла)

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad korzystania przez dziecko …………………….…............ PESEL:
……………………………. ze świadczeń żłobka oraz ustalenie wysokości i zasad odpłatności za żłobek.

2. Дитячий садок(ясла) працюють протягом календарного року в усі робочі дні з
7.00 до 17.00, за винятком встановлених законом святкових днів та літніх канікул
тривалістю не більше місяця. Дата літніх канікул встановлюється Президентом
міста Гдині за поданням директора та повідомляється батькам/опікунам негайно, не
пізніше 31 січня кожного року.
Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy we wszystkie dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00 z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej, trwającej nie dłużej niż miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na
wniosek dyrektora Prezydent Miasta Gdyni i podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych niezwłocznie, nie później niż
do dnia 31 stycznia każdego roku.

Договір укладено на період з ...................................... до 31 серпня , 2023.

Umowa zostaje zawarta na okres od …................................... r. do 31.08.2023 r.
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§ 2

Дитячий садок(ясла) зобов'язується забезпечити дитину:
Żłobek zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

догляд в умовах, подібних до домашніх, що гарантують повну безпеку,
opieki w warunkach zbliżonych do domowych gwarantujących pełne bezpieczeństwo, właściwej opieki pielęgnacyjnej,

належний догляд, доглядово-виховні та виховні заходи, що враховують
психомоторний розвиток дитини, адаптовані до віку та потреб дитини шляхом
всебічного стимулювання розвитку дитини,
zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, dostosowanych do
wieku i potrzeb dziecka poprzez wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka,

харчування відповідно до фізіологічних норм.
wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

У дитячому садку (яслах) батько/мати/батьки або опікуни можуть бути впевнені в
тому, що для дітей проводиться систематична діяльність щодо поширення
санітарної освіти та зміцнення здоров’я, співробітництво в розробці уніфікованих
методів догляду за дитиною.
Żłobek zapewnia rodzicom/rodzicowi/opiekunom prawnym/opiekunowi prawnemu systematyczną działalność w kierunku
szerzenia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, współdziałanie w wypracowaniu ujednoliconych metod pielęgnacji dziecka.

§ 3

Батьки/опікун/опікуни зобов'язані:
Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny zobowiązani są:

Привести та забрати дитину з дитячого садка (ясла) особисто або у письмовій
формі може тільки уповноважена особа. Przyprowadzać i odbierać dziecko ze żłobka osobiście lub przez
osobę pisemnie upoważnioną.

На момент відвідування дитячого садка (ясла) дитина має бути здоровою
Przyprowadzać dziecko zdrowe.

Своєчасно сплачуйте внески за відвідування дитиною дитячого садкa (ясла).
Terminowo uiszczać opłaty z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka.

Дотримуватися правил функціонування, що містяться в регламенті дитячого садкa
(ясла). Przestrzegać zasad funkcjonowania zawartych w regulaminie żłobka.

Співпрацювати з дитсадком у всіх питаннях, пов’язаних із перебуванням дитини в
закладі. Współdziałać ze żłobkiem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w placówce.

Дотримуйтесь правильних принципів соціального співіснування, зокрема належних
міжособистісних стосунків з іншими батьками, які перебувають у дитячому садку
(яслах) та працівниками дитячого садка (ясла). Przestrzegać prawidłowych zasad współżycia
społecznego, a w szczególności właściwych relacji interpersonalnych z innymi rodzicami przebywającymi w żłobku i
pracownikami żłobka.

Почніть щеплення дитини відповідно до календаря вакцинації, що діє в Польщi
Rozpocząć szczepienia dziecka zgodnie z  obowiązującym na terenie Polski, Kalendarzem szczepień.



§ 4

Батьки/опікуни можуть бути певні, що дитина буде використовувати
Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny oświadczają, że dziecko będzie korzystać z:

послуги дитячого садкa (ясла)  з …………………….. до ………………. у загальній

кількості годин ……………………харчування в кількості ……………….

usług żłobka w godzinach od …….do … w ogólnej liczbie godzin, wyżywienia w ilości ………………. posiłków.

§ 5

Батьки/опікун/опікун зобов’язуються сплачувати щомісячну плату згідно з
правилами, прийнятими Гдинянською міською радою за перебування дитини в
яслах, з урахуванням заявленого часу перебування дитини в яслах та розмір
оплати за харчування Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni/opiekun prawny zobowiązują się do ponoszenia
comiesięcznej odpłatności zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Miasta Gdynia za pobyt dziecka w żłobku z
uwzględnieniem zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w żłobku i liczby posiłków.

Оплата за перебування дитини в яслах зменшується на 50% у цьому місяці у
випадках: Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obniża się o 50% w danym miesiącu w przypadkach:

прийом дитини в ясла після 15 числа місяця виписка дитини до 15 числа місяця
przyjęcia dziecka do żłobka po 15 dniu miesiąca, wypisania dziecka do 15 dnia miesiąca

Плата за перебування дитини в яслах та харчування під час святкової перерви в
яслах не стягується. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie nie pobiera się podczas przerwy wakacyjnej w
funkcjonowaniu żłobka.

Плата за перебування дитини в яслах сплачується також у разі відсутності дитини в
яслах. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy uiścić także w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

Добова норма харчування відшкодовується за кожен день відсутності дитини,
заявлений батьком 8:00 ранку. Dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności
dziecka zgłoszony przez rodzica do godz. 8:00.

Якщо батьки не мають можливості зробити оплату за перебування дитини у
дитячому садку (яслах) і за харчування, то за проханням батьків можна відкласти
платіж. Загальна сума за перебування в садку (яслах) не може перевищувати плату
за харчування і перебування в садку (яслах) протягом 3 місяців. Заборгованість
повинна бути сплачена до 15 -го дня місяця після останнього місяця, що
охоплюється заборгованість. W przypadku braku możliwości opłacenia należności z tytułu czesnego i
wyżywienia, Żłobek, na wniosek Rodzica, może odroczyć płatność. Łączna kwota odroczenia nie może przekroczyć płatności za
czesne i wyżywienie z 3 miesięcy. Zaległość należy opłacić do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu objętym
zaległością. Spłata kwoty zaległości z tytułu odroczenia płatności, może na wniosek Rodzica, zostać rozłożona przez Żłobek na
raty.

§ 6

1. Плата за перебування дитини в яслах та за харчування вноситься на банківський
рахунок ясла. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie wnoszone są na rachunek bankowy żłobka

nr 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990

2. Плата за дитячі садки сплачується наперед до 15 числа кожного місяця. Opłaty za
świadczenia w żłobku płatne są z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

3. За кожен день прострочення оплати послуг комуна нараховує законні відсотки. Za
każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia gmina nalicza odsetki w ustawowej wielkości.



4. Щомісячна плата за перебування дитини в яслах встановлюється у розмірі: Ustala
się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:

5. 10% середньої заробітної плати у разі догляду за дитиною до 10 годин на добу; 10%
przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie;

6. 8,5% середньої заробітної плати у разі догляду за дитиною до 10 годин на добу,
якщо хоча б один із батьків має картку резидента. 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku
opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca.

7. Якщо яслами одночасно користуються двоє і більше дітей з однієї сім'ї, плата за
перебування в яслях для другої та наступних дітей становить 50% від вартості,
зазначеної у п.п. 4. W przypadku, gdy ze żłobka korzysta równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny,
opłata za pobyt w żłobku drugiego i kolejnych dzieci wynosi 50% opłaty określonej w ust. 4.

8. Збори, зазначені в цьому пункті, округляються до повних злотих. Opłaty określone w
niniejszym paragrafie ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

9. Максимальна плата за харчування в яслах становить 8 злотих за день
перебування дитини. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 8 zł za dzień pobytu
dziecka w żłobku.

10. У разі зміни тарифів, визначених рішенням міської ради, розмір плати за
послуги, зазначений у цьому пункті, змінюється з дня набрання чинності новими
тарифами, причому для цієї зміни форми не потрібно додатка. W przypadku zmiany wysokości
stawek określonych uchwałą Rady Miasta, wysokość opłat za świadczenia określone w niniejszym paragrafie ulega zmianie z
dniem wejścia w życie nowych stawek, a zmiana ta nie wymaga formy aneksu.

§ 7

Кожна сторона може розірвати договір лише в письмовій формі, попередивши про
це за 1 місяць, з настанням чинності в кінці місяця, у якому було подано розірвання.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, wyłącznie w formie pisemnej, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Ясла має право розірвати договір у разі грубого невиконання зобов’язань,
передбачених п. 3. Żłobek ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku rażącego niewypełniania zobowiązań
zawartych w  § 3.

Ясла може розірвати договір з попередженням за 1 місяць у разі: Żłobek może rozwiązać
umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku:

Заборгованість по оплаті послуг дитячого ясла за 1 місяць, zalegania z opłatami za świadczenia
żłobka za okres 1 miesiąca,

Дитина відсутня більше 1 місяця і про причини такої відсутності до закладу не
повідомляється. nieobecności dziecka powyżej 1 miesiąca i niezgłoszenie placówce przyczyn tej nieobecności.

Розірвання договору може мати місце після попереднього письмового звернення
зобов’язаної особи про сплату належної суми у встановлений строк. Rozwiązanie umowy
może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu zobowiązanego do uregulowania należności w wyznaczonym terminie.

Розірвання договору прирівнюється до виключення дитини зі списку осіб, які
приймаються в ясла Rozwiązanie umowy jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych do żłobka.

Зміни до умов договору можуть бути внесені за бажанням та за згодою будь-якої із
сторін. Zmiany warunków umowy mogą być dokonane na wniosek i za zgodą każdej ze stron.

Договір може бути розірвано в будь-який час без повідомлення за письмовою
згодою сторін. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia za pisemnym
porozumieniem stron.



Сторони зобов’язуються повідомити одна одну про зміну адреси проживання або
юридичної адреси під страхом ефективності доставки за адресою, зазначеною в
цьому договорі. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby pod
rygorem skuteczności doręczeń na adres wskazany w niniejszej umowie.

§ 8

Особи які підписали умову заявляють, що ознайомились з Положенням про дитячий
садок (ясла) "Конічинка"та погоджуються з його змістом Podpisujący oświadczają, że zapoznali się
z Regulaminem Żłobka “Koniczynka” i akceptują jego treść.

§ 9

Будь-які зміни до договору повинні бути внесені в письмовій формі під страхом
визнання недійсним. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Договір складено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної зі сторін.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 11

У питаннях, не передбачених цим договором, застосовуються положення
Цивільного кодексу W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

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

Підпис завідувача дитячого садкa (ясла)                               Підпис батьків ( опікуна).


