
Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” jest współfinansowany ze środków 

 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FER.042.14.2017       

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

POROZUMIENIE – WZÓR 

Zawarte dnia ……………… r. w ………………………… pomiędzy: 

Gminą Miasto Częstochowa 

z siedzibą w: Częstochowie, przy ul. Śląskiej 11/13 

NIP 573-274-58-83 

REGON 151399002 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………. 

Realizującą projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

a  

Rodzicem dziecka: 

……………………………………………., zam. ……………………………………….., PESEL ……………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

§ 1. 

Celem porozumienia jest pokrycie przez Gminę Miasto Częstochowa, z budżetu projektu 

„Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” kosztów usługi opiekuńczej świadczonej przez 

nianię …………………………………..…...............................................................(imię i nazwisko) 



nad dzieckiem ………………………………....………… (imię i nazwisko) w wieku od 20 tygodnia życia 

do 3 lat. 

§ 2 

Dofinansowana usługa świadczona będzie na warunkach określonych w umowie 

uaktywniającej zawartej dnia ……………….........… w ………........………………. pomiędzy 

…………………...………………… (imię i nazwisko niani), a Rodzicami/Rodzicem samotnie wychowującym 

dziecko ………..............……………………………….. (imiona i nazwiska rodziców). 

§ 3 

Maksymalny wymiar usługi opiekuńczej, który może zostać dofinansowany w ramach 

projektu wynosi 10 h dziennie – 200 h na miesiąc. Refundacja wynosić będzie 85% kwoty 

wszystkich poniesionych kosztów.  

§ 4 

1. Refundacja wydatków związanych z pokryciem kosztów świadczenia usługi opiekuńczej 

przez nianię nastąpi każdorazowo w okresie 30 dni od wpływu poprawie wypełnionego 

rozliczenia wynagrodzenia niani, tj.: 

1. Kopia ewidencji czasu pracy niani zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zespół 

Projektowy; 

2. Kopia przekazywanego do ZUS rozliczenia wynagrodzenia niani oraz 

obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne 

oraz ewentualne ubezpieczenie chorobowe, w tym płatnych z budżetu państwa; 

3. Potwierdzenie dokonania przelewu wynagrodzenia dla niani lub potwierdzenie 

dokonania płatności na poczcie.  

4. Potwierdzenie odprowadzenia obowiązkowych składek do ZUS (potwierdzenie 

dokonania przelewu lub potwierdzenie dokonania płatności na poczcie). 

Powyższe dokumenty mogą zostać dostarczone bezpośrednio do Koordynatora 

Projektu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W przypadku dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, jako potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia niani oraz 



odprowadzenia składek do ZUS należy obowiązkowo załączyć elektroniczny 

dokument - potwierdzenie dokonania przelewu.  

Ustala się okres rozliczeniowy tożsamy z miesiącem kalendarzowym. Wyżej 

wymienione dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 15 dnia miesiąca 

następującego po okresie rozliczeniowym. 

2. Rodzic zobowiązuje się do dostarczania raz na kwartał do Biura Projektu zaświadczenia 

od pracodawcy o zatrudnieniu i jego wymiarze. 

§ 5 

1. Gmina Miasto Częstochowa pokryje z budżetu projektu jedynie 

rzeczywiście poniesione przez rodziców/rodzica samotnie 

wychowującego dziecko koszty związane z obowiązywaniem umowy 

uaktywniającej, jednakże w kwocie nie większej niż 85% poniesionych 

kosztów (maksymalne wynagrodzenie, które stanowić może podstawę 

refundacji, wynosi 4 000 zł). 

Należność z tytułu realizacji niniejszego porozumienia zostanie uregulowana 

ze środków budżetu miasta: Dz. 855, Rozdz. 85595 § 4307, 4309 zadanie 

FER/B/045 Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci. 

2. Refundacja następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek 

rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko, tj.: 

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

 

3. Refundacja, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

Działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego 

i prywatnego, Poddziałania 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do 3 lat. 

4. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany porozumienia, 

a Rodzic wyraża zgodę, aby Gmina Miasto Częstochowa dokonywała tego 

we własnym zakresie bez  konieczności informowania Rodzica. 



§ 6 

Rodzice/Rodzic samotnie wychowujący dziecko oświadczają/a, że: 

1. oboje Rodzice/Rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostają/je w zatrudnieniu 

lub świadczą/y usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do 

ubezpieczeń społecznych lub prowadzą/i działalność gospodarczą; 

2. dzieci, o których mowa w umowie, nie są umieszczone w żłobku, klubie 

dziecięcym oraz nie zostały objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, 

3. nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej; 

§ 7 

Porozumienie zostaje zawarte na okres od ……………………. r. do …………………….. r. 

§ 8 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim 

dwutygodniowym wypowiedzeniem na piśmie.  

2. Gmina Miasto Częstochowa ma prawo wypowiedzieć niniejsze porozumienie  

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Rodziców/Rodzica 

obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia. 

3. Niniejsze porozumienie wygasa automatycznie, w przypadku rozwiązania umowy 

uaktywniającej stanowiącej jego podstawę.  

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszego porozumienia, które 

nie zostaną rozwiązane przez Strony na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez 

sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  



 

§ 11 

W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 12 

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

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

Podpis Przedstawiciela Gminy Miasta Częstochowy         Podpis/y Rodzica/Rodziców 

 


