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ANEKS nr 1/2023 

z dnia ………..……. 2023 
do umowy nr …………………. 

zawartej w dniu ……………….r. w Szczecinie pomiędzy stronami: 
 
Żłobkiem nr 10, ul. Kusocińskiego 2, 70-237 Szczecin, reprezentowanym przez Dyrektora 
Żłobka, zwanym w dalszej części aneksu Usługodawcą    
a ………………………………………………… (rodzicem, opiekunem prawnym), (adres) 
…………………………………………………..., zwanym w dalszej części aneksu 
Usługobiorcą. 
 
 
Mając na uwadze wejście w życie z dniem 14 lutego 2023r. uchwały NR XLVI/1277/23 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie 
dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków 
Miejskich” w Szczecinie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2023 r., poz. 783, strony postanawiają dokonać 
następujących zmian umowy: 
 

§1 
 

W pkt. 5 w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się następujący w brzmieniu: 
 

1. Usługobiorca deklaruje, że dziecko będzie odpłatnie korzystać z opieki w żłobku według 
następujących zasad:  
1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 13,3% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku 
pobytu dziecka w żłobku jednozmianowym oraz dwuzmianowym,  

2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości:  
a) 9.00 zł w żłobku jednozmianowym za dzień  
b) 9.50 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień,  

3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 
godzin, w wysokości:  

a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę  
b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę,  

4) rodzic/opiekun zobowiązany jest informować Dyrektora Żłobka o przyczynie 
i przewidywanym czasie nieobecności dziecka w żłobku z wyprzedzeniem, tj:  
a) najpóźniej do godziny 8:30 w dniu nieobecności dziecka w żłobku, który posiada 

własną kuchnię, 
b) najpóźniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność w żłobku, do 

którego wyżywienie dostarcza zewnętrzna firma cateringowa. 
Późniejsze powiadomienie wyklucza możliwość zwrotu opłaty w wysokości dziennej 
stawki żywieniowej za pierwszy dzień nieobecności dziecka w żłobku. 

2. Opłaty, o których mowa w ust.1., wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca za dany 
miesiąc na wskazany rachunek bankowy, począwszy od 1 marca 2023 r. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni 
kalendarzowych w danym miesiącu czasowego zamknięcia żłobka/klubu dziecięcego, 
w którym działalność w zakresie usług opieki nad dziećmi została zawieszona.  
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4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje pomniejszona 
o kwotę wynikającą z wysokości dofinansowania przyznanego w ramach realizacji art. 64c 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

5. Zapisy ust.1. pkt 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy pobyt i wyżywienie dziecka 
w żłobku lub klubie dziecięcym finansowane są ze środków Projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

§2 
 

1. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.  
2. Zapisy aneksu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.  
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
  USŁUGODAWCA     USŁUGOBIORCA 
 
...................................................                      .................................................... 
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