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Umowa zawarta w Bydgoszcz  w dniu …………….…………. 

dotycząca projektu pn.: Żłobek „Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i 

aktywność zawodową rodziców 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. 

Nr RPKP.08.04.01-04-0004/18 

 

pomiędzy: 

 

Niepublicznym Żłobkiem Zaczarowany Ołówek z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Morskiej 

8, NIP 6972025203 reprezentowanym przez Panią Mileną Łopatką – Właściciela, 

zwanym w dalszej części umowy Operatorem projektu, 

a 

Panem/Panią……………..……..……………………………………………………………….

zamieszkałym/ą w ……………………………..………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

zwanym/ą w dalszej części umowy Uczestnikiem. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 w projekcie Żłobek 

„Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców 

prowadzonym przez Milenę Łopatkę. Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa 8 

„Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, 

Poddziałanie 8.4.1. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”. 

2. W ramach projektu Operator zobowiązuje się zapewnić i zrealizować na rzecz Uczestnika 

wsparcie w postaci objęcia dziecka Uczestnika opieką w żłobku objętym projektem tj. 

Żłobek „Zaczarowany Ołówek” szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową 
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rodziców w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Morskiej 8 poprzez zapewnienie dziecku opieki 

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku 

właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka. 

3. Głównym celem proponowanego wsparcia jest ułatwienie Uczestnikowi sprawującemu 

opiekę nad dzieckiem/dziećmi w wieku do lat 3 powrotu lub wejścia na rynek pracy, poprzez 

zapewnienie dziecku/dzieciom opieki w żłobku. 

4. Umowa finansowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach projektu zostaje zawarta na 

okres od dnia …………………. roku do dnia ……………….. roku.  

5. W przypadku jeśli Uczestnikiem projektu jest osoba bezrobotna lub bierna zawodowo 

umowa dotycząca pokrycia kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem zostaje zawarta na 

okres 3 miesięcy, a jej przedłużenie uzależnione jest od aktywności uczestnika projektu 

(aktywność musi zostać udokumentowana przez uczestnika w sposób wiarygodny i 

miarodajny np. zaświadczenia od pracodawców, potwierdzenia złożeń dokumentów, 

certyfikaty, karta aktywności zawodowej itp.). 

6. Operator projektu ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika projektu obowiązków wynikających z umowy, 

zasad realizacji wsparcia oraz postanowień regulaminu konkursu w ramach projektu 

nr RPKP.08.04.01-04-0004/18, a także zarządzeń lub interpretacji Instytucji Zarządzającej. 

7. Uczestnik oświadcza, że jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku 

od 20 tygodnia do 3 roku życia, pozostającym pozy rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad tym dzieckiem. 

8. Dzieckiem do lat 3 podlegającym opiece finansowej w ramach projektu na podstawie 

niniejszej umowy jest: 

Imię i nazwisko  

…………………………………………………………………………………. 

PESESL ……………………………………………………………………….. 

Stopień powinowactwa – jeśli dotyczy  

…………………………………………………………………………………. 

9. Uczestnik potwierdza prawdziwość i aktualność swoich danych osobowych, 

jak i złożonych dokumentów i oświadczeń będących podstawą do zakwalifikowania go do 

udziału w projekcie. 
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10. Uczestnik samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłosił chęć udziału w projekcie. 

11. Uczestnik deklaruje przystąpienie do projektu oraz zobowiązuje się do podjęcia działań 

na rzecz zatrudnienia tj. powrót do pracy, podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie. 

12. W terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie Uczestnik przekaże 

Operatorowi projektu dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy. 

13. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik udostępni dane 

dotyczące statusu na rynku pracy. 

14. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania informacji na temat jego sytuacji po opuszczeniu 

projektu. 

15. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora projektu o wszelkich 

zmianach danych osobowych jak i teleadresowych. 

16. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie jest zobowiązany do udzielenia 

wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie 

ma prawo do wglądu, jak i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych 

Operatorowi projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm. oraz zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). 

 

§2 

1. Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 dotyczy wyłącznie kosztów związanych 

z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem do lat 3 opierającym się 

na właściwych przepisach, w szczególności na ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz. 157). 

2. Koszt miesięcznego pobytu dziecka w Żłobku Zaczarowany Ołówek wynosi 303,00 zł. 

Uczestnik projektu zobowiązany jest do wnoszenia comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku (czesnego). 
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3. Opłata jest stała regulowana zgodnie z zapisami umowy, także w przypadku zamknięcia 

żłobka z przyczyn niezależnych od Beneficjenta.  

4. Wszelkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą przelewem na podany nr konta lub 

gotówką bezpośrednio w biurze żłobka do każdego 10 dnia miesiąca. 

5. Żłobek może rozwiązać umowę w formie pisemnej w trybie natychmiastowym                       w 

przypadku zalegania z opłatą należną za usługi świadczone przez Żłobek przez okres 

dłuższy niż 1 miesiąc.  

6. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne z wyjątkiem 

sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie żłobka. 

7. Uczestnik projektu oświadcza, że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma 

zostać pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych 

projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym samym 

okresie). 

8. Utrata prawa do finansowania opieki nad dzieckiem do lat 3 może nastąpić w sytuacji 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, utraty prawa do opieki nad dzieckiem, ukończenia 

przez dziecko wieku objęcia opieką „żłobkową”, o czym Uczestnik projektu zobowiązany 

jest niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności) 

powiadomić Operatora projektu. 

9. Uczestnik projektu zobowiązuje się do informowania Operatora projektu o zmianach 

istotnych dla realizacji wsparcia, a przede wszystkim związanych z przedmiotem umowy 

(najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności). 

10. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia 

pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyn rezygnacji (np. zaświadczenie 

lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające rezygnację w projekcie ze względu na 

stan zdrowia lub inne okoliczności losowe, utrata prawa do opieki, ukończenie przez 

dziecko wieku objęcia opieką w żłobku). 

11. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Operator projektu może obciążyć 

Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w projekcie. Niniejsze postanowienie wynika 

z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym 

na Operatorze projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o prawidłowe i zgodne 

z założonymi celami wydatkowanie środków publicznych. 
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12. Operator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika projektu z listy uczestników 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszej Umowy oraz zasad 

współżycia społecznego. W ww. przypadku Operator projektu może obciążyć Uczestnika 

kosztami jego uczestnictwa w projekcie. 

 

 

§3 

1. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Pracy 

Żłobka,  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz Statutu Żłobka. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólne przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016r. poz. 157) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy miejscowo dla Operatora projektu sąd powszechny. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 

ze stron. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

6. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być 

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

………………………………………..……………. 

(podpis Operatora) 

 

…………..………………….……………………. 

(podpis Uczestnika) 

 


