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Договір № ..../.......  

Про користування послугами ясел № ......... в Любліні  

  

Підписано (дата) .................... в Любліні між Батьками дитини*/опікунами*  

Пані…….……………………………………………………………………………………………….  

(ім’я та прізвище опікуна)  

ПЕСЕЛЬ …………………………………………..…тел. 

…..……………………………………проживає за адресою  

…………………………………………………….……………………………………е-мейл 

…………………………………………………………………………………………………… та   

Паном……………………………………………………………………………………………………  

(ім’я та прізвище опікуна)  

ПЕСЕЛЬ ………………………………………………тел. 

……………………………………………… проживає за адресою 

…………………………………………….……………………………………..…... е-

мейл…………………………………………………………………………………………………… 

далі „Опікуни”   

  

та  Ґміною Люблін – Міською Групою Дитячих Ясел в Любліні що діє на підставі статуту, 

наданого постановою № 462 / XI / 2019 Люблінської міської ради від 21 листопада 2019 

року Про присвоєння Статуту Міській Групі Дитячих Ясел в Любліні (Вісник 

Воєводського Уряду в Любліні 2019.6781), 

NIP 712-23-38-057, REGON 430910203, представляє Пані 

………….……………….……………………………………………………………………………….,  

Директор ясел №...... у Любліні,  діє на підставі довіреності, наданої директором Міської 

Групи Дитячих Ясел в Любліні, пані Малгожата Момонт далі "Міська Група Дитячих 

Ясел в Любліні" наступного змісту:   

  

§ 1.  

Предметом договору є користування ………....................................................................   
(ім’я та прізвище дитини )   

ПЕСЕЛЬ………………………………….………., дата 

народження……………………………………., далі - Дитина, послугами ясел, а саме: 

догляду, виховання та навчання в яслах №..... у Любліні, далі -"ясла".  
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§ 2.  

Опікуни дитини заявляють, що стан здоров'я і психофізичний розвиток дитини слід 

вважати як: добрий * / існують труднощі, пов'язані з *  

……………………………………………………………………...……………………………………;   

дитина не вимагає дотримання спеціальної дієти* / вимагає дотримання дієти, що 

складається 

з*………………………………………………………………………………………………  

Стан здоров'я дитини і її психофізичний розвиток дозволяють дитині користуватися 

медичною допомогою, що надається яслами.  
  

§ 3.  

1. Дитина має право перебувати в яслах до 10 годин на день відповідно до розкладу 

функціонування ясел.  

  

2. Перебуваючи в яслах, дитина має право на 4-х разове харчування: другий сніданок, 

обід( поділений), підвечірок і в залежності від заявлених годин відвідування ясел- І 

сніданок або вечеря.  

   

3. Ми запевняємо безпеку дитини під час перебування в яслах, професійну опіку, 

виховання та навчання, а також харчування, відповідно до віку.  

  

4. Наші ясла працюють з понеділка по п'ятницю з 6.00 до. ……..  

  

5. У разі запланованої відсутності дитини в яслах більше 30 днів опікуни 

зобов'язуються негайно повідомити директора ясел про передбачувану дату 

повернення дитини до ясел.  

  

§ 4.  

1. Опікуни дають згоду * / не дають згоди * на страхування дитини від нещасних 

випадків на основі групового страхування NNW дітей, укладеного Міською Групою 

Дитячих Ясел в Любліні.  

  

2. Дитина, перебуваючи в яслах, має право брати участь в організованих третіми 

особами додатковими заняттями, що відбуватимуться в яслах, за окремим 

договором, укладеним з опікунами дитини та  третьою особою, яка проводитиме такі 

заняття.   

  

§ 5.  

1. Договір укладено від (дата) ………………….…. р. до (дата) ………………...…… р.   

  

2. Якщо опікуни дитини подадуть заяву до директора ясел не пізніше 15 червня 

................. р. про бажання користуватися дитиною з опіки ясел під час чергування на 

канікулах, тобто в липні або серпні ............. р. цей договір продовжується на період 

чергування, в яслах, де зарахована дитина.  

  

§ 6.  

1. Опікуни зобов'язуються оплачувати харчування дитини в яслах в розмірі 

.............злотих, (прописом................................................................) брутто за кожен 

день перебування дитини в яслах. Розрахунок оплати, зазначеної в попередньому 

реченні, відбувається протягом місячного періоду.  

  

Опікуни зобов'язуються щомісяця оплачувати перебування дитини в яслах. Розмір 

оплати відповідає десятій частині мінімальної заробітної плати, яка встановлюється 

щорічно відповідно до Закону від 10 жовтня 2002 року Про мінімальну заробітну 
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плату за роботу ( Вісник Законів 2020 пункт 2207), оголошеного в Урядовому 

Віснику РП  

"Польський монітор", шляхом сповіщення голови Ради Міністрів тобто на дату 

підписання договору розмір становить...............злотих. Оплата не включає додаткові 

заняття, зазначені в § 4 пункту 2 договору.  

  

2. Враховуючи те, що розмір оплати, зазначеної в п. 2 залежить від розміру 

мінімальної заробітної плати, що встановлюється щорічно на підставі закону від 10 

жовтня 2002 р. Про мінімальну заробітну плату (Вісник Законів 2020 поз. 2207), у 

разі зміни мінімальної заробітної плати сторони зобов'язуються укласти додаток до 

цього договору із поетапним описом нового розміру оплати за перебування дитини в 

яслах.  
  

3. Оплата за харчування та перебування дитини в яслах вноситься заздалегідь до 10 

числа кожного місяця за даний місяць на рахунок Міської Групи Дитячих Ясел в 

Любліні, номер рахунку: 19 1240 1503 1111 0010 0150 4791.  

  

4. Якщо опікун вносив заяву про продовжений день в яслах для дитини то тим самим 

зобов’язується вносити додаткову оплату за продовжений час перебування. Оплата 

нараховуватиметься в розмірі 2,5% від діючої мінімальної заробітної плати, тобто в 

розмірі .....................злотих , за кожну розпочату годину перебування у тривалому 

вимірі відповідно до Постанови № 106 / IX / 2011 Ради Міста Люблін. 21 квітня 2011 

року. про встановлення оплати за перебування дитини в яслах, що проводиться 

Ґміною Люблін, максимального розміру оплати за харчування та умов звільнення від 

сплат  (Воєводський Вісник Законів в місті Люблін 2011.73.1421 зі змінами)  
  

5. Якщо дитина записана на продовжений день  то оплата за це перебування 

вноситься знизу до 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбувалась 

опіка продовженого дня. Оплату треба вносити на рахунок Міської Групи Дитячих 

Ясел в Любліні, № рахунку: 19 1240 1503 1111 0010 0150 4791.   

  

6. У разі прострочення платежів нараховуватимуться відсотки в установленому 

законом розмірі відповідно до ст. 481 Цивільного кодексу.   

  

7. У момент коли ясла надавали послуги з опіки, але дитина в даному місяці не 

відвідувала ясел в повному вимірі днів, опікун має право до повернення надлишку 

внесеного за харчування. Повернення даного надлишку відбувається тільки тоді, 

коли опікун подасть відповідну заяву про повернення коштів із вказаним номером 

рахунку. У разі понесення витрат зв’язаних з поверненням надлишку за харчування 

Міською Групою Дитячих Ясел, надлишок буде повернений з вирахуванням витрат 

виконаного переказу відповідно до таблиці комісій банку, в якому ведеться рахунок 

Міської Групи Дитячих Ясел в Любліні.  

  

8. Повернення надлишку, про які йде мова в п.8 відбуватиметься протягом 30 днів, 

рахуючи від останнього дня місяця, в якому дитина були виписана з ясел. В разі, 

коли дитина перестає відвідувати ясла в місяці липні або серпні термін на 

повернення надлишку становить 60 днів, рахуючи від дня, 31 серпня...............року.  

  

9.  У разі внесення подальших змін до постанови № 106 / IX / 2011 Ради Міста Люблін 

від 21 квітня 2011 року Про встановлення оплати за перебування дитини в яслах, які 

підпорядковуються Ґміні міста Люблін, максимальних ставок за харчування та 

умови, що звільняють від оплати (Воєводський Вісник Законів міста Люблін 

2011.73.1421 зі змінами). Директор ясел зобов'язаний повідомити про це опікунів 

заздалегідь перед набуттям чинності нових ставок або інших змін, що впливають на 

умови цього Договору та укласти з опікунами відповідний письмовий додаток до 

цього Договору.   
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10. У разі відсутності згоди Опікунів до підписання додатку зазначеного в пункті 3 або 

пункті 10, цей договір припиняє дію з днем, перед датою набранням чинності змін.  

  

§ 7.  

1. Відсутність оплати, про які йдеться в § 6, пункт 1, 2 і 5, протягом терміну, 

зазначеного в § 6 п. 4 і 6 призводить до того, що Міська Група Дитячих Ясел в 

Любліні в письмовій формі закликає опікунів до сплати заборгованості, у разі не 

погашення заборгованості дана справа буде направлена в суд; сторони 

встановлюють, що такий письмовий заклик про оплату коштуватиме 30 злотих.   

  

2. Заклик до сплати по заборгованості, зазначений в пункті 1, буде відправлено після 

письмової інформації наданої від директора ясел Опікунам про виниклу 

заборгованість. Така інформація буде містити повідомлення про можливе 

розірвання договору, зазначеного в пункті 3. Відсутність платежу в зазначеному 

терміні призведе до звернення до опікунів із закликом  до оплати про який йдеться в 

пункті1.   

3. У разі несплати опікунами заборгованості по платіжках у визначеному терміні, про 

який йдеться в пункті 2, Міська Група Дитячих Ясел в Любліні має право розірвати 

цей договір -зі збереженням 5-денного терміну повідомлення, що набирає чинності 

наприкінці календарного місяця. Розірвання договору має бути зроблено в 

письмовій формі, будь-яка інша вважається недійсною.  

  

§ 8.  

1. Розірвання цього Договору опікунами дитини відбувається в письмовій формі, будь-

яка інша вважається недійсною з 14-денним терміном повідомлення, що набуває 

чинності наприкінці календарного місяця..   

  

2. Міська Група Дитячих Ясел в Любліні може з поважних причин розірвати цей 

Договір з 14-деннім терміном повідомлення, що набуває чинності наприкінці 

календарного місяця.  

  

3. За поважні причини, про які йдеться в п. 2 Договору, Сторони визначають, зокрема: 

причини, що незалежні від сторін договору або залежать від дитини, наявність 

форс-мажорних обставин, рішення відповідних органів державного управління або 

органів державної влади, що перешкоджають надання яслами послуг, передбачені 

договором.  

  

§ 9.  

Будь-які зміни цього Договору вимагають письмової форми будь-яка інша 

вважатиметься недійсною.   

  

§10.  

У справах, що регулює цей Договір, застосовуються положення:   

- Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс (Вісник Законів 2020 пункт 1740 зі змін.), 

- Закон від 4 лютого 2011 р. про опіку над дітьми віком до 3 років (Вісник Законів 2021 

поз. 

75), 

- Постанови № 106 / IX / 2011 Ради Міста Люблін від 21 квітня 2011 року Про 

встановлення оплати за перебування дітей у яслах, що належать до Міської Групи 

Дитячих Ясел в Любліні, максимальної суми оплати за харчування та умов звільнення 

від оплати (Вісник Законів Люблінського Воєводства 2011.73.1421 з вим.) 
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- Постанова № 462 / XI / 2019 Ради Міста Люблін від 21 листопада 2019 року Про 

надання Статуту Міській Групі Дитячих Ясел у Любліні (Вісник Законів Люблінського 

Воєводства 2019.6781).  

§ 11.  

Договір був укладений у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.  

    

  

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

  

*непотрібне закреслити  

  

  

  

  

  


