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Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 567/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 26 lipca 2018 r.

Ramowy wzór Umowy o świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki dziennej

Umowa Nr …………..
o świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki dziennej


zawarta ……………………….. r. w Rybniku
pomiędzy:
Miastem Rybnikiem, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanym przez ………………………………………………………………..zwanym danej Usługodawcą, 
a
………………….. – rodzicem …………………., zamieszkałym w Rybniku, ul. ……….............., PESEL: ………………, legitymującą się dowodem osobistym ………..

§ 1
Przedmiot umowy
	Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie opieki nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 lat przez opiekuna dziennego, który na podstawie zawartej z Miastem Rybnik umowy cywilnoprawnej świadczy usługi opiekuńcze.
Opiekun dzienny wpisany jest na listę opiekunów dziennych, prowadzoną przez Prezydenta Miasta Rybnika.


§ 2
Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 1 do 3 roku życia
	Opiekun dzienny – …………………., zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia przez Usługodawcę, sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi w wymiarze maksymalnie 9 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	W trakcie miesięcy letnich, po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z rodzicami/opiekunami prawnymi, w punkcie opieki dziennej będzie miała miejsce pięciodniowa przerwa wakacyjna.

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od …….. do ………….
Opieka nad dziećmi sprawowana jest w lokalu położonym w Rybniku przy 
ul. …………………….. , do którego opiekun dzienny posiada tytuł prawny. 
Na czas swojej nieobecności opiekun dzienny wskazuje opiekuna dziennego, sprawującego opiekę w lokalu przy ul. ……………………, który w miarę możliwości będzie pełnić zastępstwo w sprawowaniu opieki.

§ 3
Obowiązki rodzica (opiekuna prawnego)
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania opiekuna dziennego 
oraz Usługodawcę o wszystkich szczególnych wymaganiach jego dziecka (np. alergiach, chorobach, diecie itp).
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o zmianie godzinowego zapotrzebowania na opiekę sprawowaną przez opiekuna dziennego.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia imiennej listy osób upoważnionych do odbioru dziecka od sprawującego nad nim opiekę opiekuna dziennego.
Rodzic/opiekun prawny, a także osoby przez niego upoważnione, zobowiązani są do odbierania dziecka w ustalonej z opiekunem dziennym godzinie. 
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do informowania, z jednodniowym wyprzedzeniem, opiekuna dziennego o planowanej nieobecności dziecka. W przypadku sytuacji nagłych zobowiązuje się rodzica do niezwłocznego poinformowania opiekuna o nieobecności dziecka.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczania opiekunowi gotowych do podania lub wymagających wyłącznie podgrzania posiłków oraz napojów dla swojego dziecka. Posiłki powinny być świeże, przygotowane w sposób staranny i higieniczny, i dostarczone w pojemnikach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
Skład poszczególnych posiłków może być konsultowany z innymi rodzicami/opiekunami prawnymi lub opiekunem dziennym.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego ponoszenia opłat, związanych ze sprawowaną nad jego dzieckiem opieką, na wskazany w § 5 numer konta.
 Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia opiekunowi dziennemu w pierwszym dniu sprawowania opieki, wyprawki dla swojego dziecka. W skład wyprawki wchodzą:
	ubranie na zmianę;

obuwie zmienne z antypoślizgową podeszwą;
piżama;
ręcznik;
śliniak – 2 sztuki;
przedmioty higieny osobistej: szczoteczka do zębów, kubek, pasta;
smoczek – jeżeli jest stosowany;
pieluchy – jeżeli są stosowane;
(mokre) chusteczki nawilżające;
opcjonalnie – ulubiona zabawka.
	Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczania, na wniosek opiekuna dziennego, dodatkowych materiałów, zabawek i innych akcesoriów, niezbędnych do sprawowania opieki nad dzieckiem.


§ 4
Obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zobowiązany jest do:
	organizowania, koordynowania i monitorowania pracy opiekunów dziennych,
	rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy opiekunami dziennymi i rodzicami/opiekunami prawnymi,
	monitorowania opinii rodziców/opiekunów prawnych na temat jakości sprawowanej opieki,

wypłaty wynagrodzenia opiekunom dziennym oraz zapewnienia im ubezpieczenia OC i NNW w trakcie świadczenia usług.

§ 5
Opłaty z tytułu sprawowanej opieki nad dzieckiem
	Zasady i wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie z usług opiekuna dziennego reguluje Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 206/XIV/2015 z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych).

Wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców stanowi iloczyn ustalonej stawki, o której mowa w ust. 1, i zadeklarowanej liczby … godzin dziennie oraz liczby dni w miesiącu, zgodnie z kalendarzem dni roboczych. 
Wysokość opłaty miesięcznej ponoszonej przez rodziców, w przypadku korzystania z usług opiekuna dziennego w większej niż zadeklarowana liczbie godzin, będzie weryfikowana na podstawie prowadzonej przez opiekunów dziennych listy obecności, w której zawarte będą szczegółowe dane, takie jak: 
	data i godzina pozostawienia dziecka pod opieką;

data i godzina odebrania dziecka spod opieki;
ewentualne uwagi dotyczące np. zachowania czy stanu zdrowia dziecka.
	Opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzic zobowiązany jest wnosić z góry do 10 dnia miesiąca, w którym jest sprawowana opieka.

Wysokość opłaty za opiekę może ulec zmianie na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna zwiększonej lub zmniejszonej liczby godzin opieki, ponad wskazaną w ust. 2, według wzoru określonego w załączniku nr 1. Wszelkie zmiany opłat będą uwzględniane od dnia obowiązywania zgłoszenia.
Opłata powinna być uiszczana na konto bankowe Usługodawcy o nazwie Urząd Miasta Rybnik nr 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497 w PKO Bank Polski S.A.
Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu opłaty na konto bankowe Usługodawcy.
W przypadku pozostawienia dziecka w punkcie opieki po jego godzinach pracy lub w większej ilości niż wskazanej w ust. 2, zostanie naliczona  kara w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę
W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty z tytułu sprawowanej opieki nad dzieckiem Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień spóźnienia.
W przypadku zalegania z płatnością do końca danego miesiąca przez rodzica/opiekuna prawnego Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 6
Okres obowiązywania umowy
	Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od ……………….. do ……………… r.

Świadczenie opieki rozpocznie się w dniu …………………. r.
§ 7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron z ważnych przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem  nieważności. 
3. Umowa wygasa z ostatnim dniem roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia, w przypadku kiedy w trakcie trwania umowy dziecko, nad którym sprawowana jest opieka przez opiekuna dziennego, ukończy 3 rok życia.
4. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez rodzica/opiekuna prawnego postanowień umowy. 
§ 8
Odpowiedzialność opiekuna dziennego
	Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem ponosi opiekun dzienny.

Usługodawca obejmuje opiekunów dziennych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w okresie świadczenia przez niego usług opiekuńczych.
§ 9
Dane osobowe
	Administratorem danych osobowych danych osobowych rodzica (opiekuna prawnego) oraz dziecka jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200). 
	Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska-Nawrocka, kontakt: e-mail: abi@um.rybnik.pl, tel.: 32 43 92 203.
	Celem zbierania danych jest realizowanie umowy zgodnie z zakresem opisanym w § 1.
	Rodzicowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody nas ich przetwarzanie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Dane udostępnione przez rodziców (opiekunów prawnych) będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu realizacji niniejszej umowy, a w szczególności opiekunowi dziennemu, sprawującemu opiekę nad dzieckiem.
Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez rodzica (opiekuna prawnego) nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do 31.10.2022 r. od dnia wykonania ostatniej czynności w sprawie.
§ 10
Postanowienia końcowe
	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikające z umowy Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny, a w przypadku kiedy rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, o sporze rozstrzygał będzie sąd odpowiedni dla siedziby Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy Kodeksu cywilnego.




…………………………………………		…………………………………………              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)			 (podpis Usługodawcy)


Załącznik nr 1 							

Rybnik, dn………………..

……………………………
imię i nazwisko dziecka 
…………………………….
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
……………………………..
Adres zamieszkania 

Oświadczenie

Informuję, że od ……………………………….. 2018 r. moje dziecko ………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) będzie uczęszczało w zwiększonej/zmniejszonej liczbie godzin w ciągu dnia tj………..



……………………………………
data i podpis rodzica/ opiekuna

			














