
UMOWA

Umowa zawarta w Będzinie dnia …............................................ pomiędzy:

Nazwa firmy: Bartosz Stankiewicz
Adres: ul. Piłsudskiego 46/18A; 41-200 Sosnowiec
Reprezentowana przez: Bartosza Stankiewicza
a:
Imię i nazwisko: ….............................................................................................................................
Adres zamieszkania: …......................................................................................................................
Legitymujący się dowodem osobistym nr: …..................................................................................

Wydanym przez: …...............................................................................................................
Nr. tel: …................................................................................................................................

1. Umowa obowiązuje od dnia ….................................................... na czas nieokreślony.

2. Dane dziecka przyjmowanego do Placówka Opiekunów Dziennych „Dzidziusiowo” :
Imiona: …......................................................................................................................................
Nazwisko: ….................................................................................................................................
Data urodzenia: ….........................................................................................................................
Pesel: ….........................................................................................................................................
Miejsce urodzenia: …....................................................................................................................
Adres zamieszkania: .....................................................................................................................
Adres zameldowania: …................................................................................................................

3. Postanowienia stron
Firma Bartosz Stankiewicz, prowadząca  Placówka Opiekunów Dziennych 
„Dzidziusiowo”, ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin, zwana dalej Dzidziusiowo zobowiązuje
się do opieki nad powierzonym jej/jego  
dzieckiem: ....................................................................................................................................
wymiarze …............. razy w tygodniu w godzinach ....................................................................
oraz zapewnienie ….......... posiłków: …......................................................................................
…...................................................................................................................................................

Rodzice/Opiekunowie dziecka zobowiązują się:

● podawać do wiadomości Dzidziusiowa zmiany w danych osobowych podanych 
w ankiecie rekrutacyjnej,

● podać numer telefonu kontaktowego, by w razie potrzeby być dostępnym dla 
pracowników Dzidziusiowa,

● zapoznać się z regulaminem przebywania dziecka w Dzidziusiowie oraz stosować się 
do zawartych tam postanowień,

● warunkiem przyjęcia dziecka jest wpłata opłaty rocznej w wysokości 300 zł (opłata 
roczna nie podlega zwrotowi), która jest odnawialna cyklicznie we wrześniu wraz z 
rozpoczęciem każdego kolejnego roku.

● terminowego uiszczania opłat w wysokości ….............. za opiekę nad dzieckiem oraz 
za wyżywienie w wysokości …...............  za dzień  (płatne za miesiąc z góry) do 10 
dnia każdego miesiąca (termin płatności wpisowego/opłaty rocznej to 5 dni od 



podpisania umowy)  przelewem na konto ING 74 1050 1230 1000 0090 7496 3928. 
Za nieterminowe uiszczanie opłat naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej,

● przyprowadzania i odbierania dziecka z Dzidziusiowa osobiście lub przez osobę 
dorosłą, zgłoszoną firmie na piśmie, zapewniając dziecku bezpieczeństwo,

● przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,
● zapewnienie dziecku niezbędnych artykułów higienicznych tj. pieluchy, chusteczki 

nawilżone, maści itp. jeśli dziecko z nich korzysta. W przypadku niedostarczenia 
artykułów higienicznych zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakup niezbędnych 
produktów. 

4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 30-dniowym okresem 
wypowiedzenia. 

5. Zmiana lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

6. Wysokość opłat może zostać podwyższona w przypadku wzrostu kosztów utrzymania 
pobytu dziecka w Dzidziusiowie.

7. Opłata miesięczna została pomniejszona od dofinansowanie z Resortowego Programu 
Maluch+ o 135 zł. W przypadku zmiany kwoty dofinansowania umowa nie wymaga 
aneksowania.

8. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie przekroczy 8.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………………………….                                                …………………………… 
      Podpis Rodzica/Opiekuna                Podpis zleceniobiorcy




