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UMOWA Nr ……./2018/2019 
O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ NIEPUBLICZNĄ BURSĘ 

 W KIELCACH 
 

 
zawarta w dniu ………….. 2018 roku pomiędzy: 
 
Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach 
ul. Helenówek 2, jako osobą prowadzącą niepubliczną placówkę pn. Niepubliczna Bursa w Kielcach 
z siedzibą 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisaną do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych ( zaświadczenie Nr 15/16 z dnia 11 października 2016r. ) prowadzonej 
przez prezydenta Miasta Kielce, reprezentowaną przez Dyrektora Bursy - Andrzeja MISZCZYKA, 
zwaną w dalszej części umowy „Bursą”, 
 
a 

 
 

RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI 
 

 
1. Nazwisko i imię matki 
 

 

Telefon kontaktowy 
e-mail  

 
Dokładny adres 
zamieszkania 
 

 

Seria, Nr dowodu 
osobistego/paszportu 

 

 
2. Nazwisko i imię ojca 
 

 

Telefon kontaktowy  
e-mail 

 

 
Dokładny adres 
zamieszkania 
 

 

Seria, Nr dowodu 
osobistego / paszportu 

 

 
zwanym / zwaną / zwanymi w dalszej części umowy „rodzicem / opiekunem prawnym”. 
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§ 1 
 

1. Umowa zawarta jest na rok szkolny 2018 / 2019 tj. od września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 
2. Pobyt w okresie wakacji wymaga zawarcia odrębnego aneksu do niniejszej umowy.  
3. Umowa dotyczy przyjęcia do Niepublicznej Bursy w Kielcach, zwanej dalej „Bursą”: 

 
 

WYCHOWANKA 
 

 

1. Nazwisko i imię 
 

 

 
Data i miejsce urodzenia 
 

 

 
Dokładny adres 
zamieszkania 
 

 

Telefon kontaktowy 
e-mail 

 

Seria, Nr dowodu 
osobistego/paszportu 
Pesel 

 

 

 
Nazwa i adres szkoły  
(pieczęć) 
 
 

  
 
klasa 

 

 
zwanego dalej „wychowankiem”. 

§ 2 
 

1. Bursa szkolna jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Zasady funkcjonowania Bursy reguluje jej Statut oraz Regulamin. 
 

§ 3  
 

Bursa zobowiązuje się do: 
1) Zakwaterowania wychowanka w pokojach trzyosobowych z dostępem do kuchni, sanitariatów, 

prysznica, świetlicy i pokoju tzw. „cichej nauki” na okres roku szkolnego zgodnie z warunkami 
określonymi w Statucie Bursy i Regulaminie Bursy, 

2) Realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego, Statutem i Regulaminem Bursy, 

3) Zapewnienia wychowankowi opieki i bezpieczeństwa na terenie placówki oraz podczas zajęć 
organizowanych przez Bursę poza jej terenem. 

 
§ 4 

 
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do: 

1) regularnego i terminowego wnoszenia opłat za pobyt wychowanka w Bursie obejmujących: 
a) opłatę za zakwaterowanie w wysokości 270 zł/m-c w okresie od września 2018 do 

czerwca 2019 r. płatną miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca; zmiany 
wysokości opłaty za zakwaterowanie może dokonać odrębną decyzją organ prowadzący 
Bursę (rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ponoszenia zmienionych opłat od 
chwili ich wprowadzenia), 

b) opłatę za obowiązkowe całodzienne wyżywienie w wysokości 12 zł/dzień (z wyłączeniem 
sobót i niedziel), zmiany wysokości opłaty za wyżywienie może dokonać odrębną decyzją 
organ prowadzący Bursę (rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ponoszenia 
zmienionych opłat od chwili ich wprowadzenia), 

2) zapoznania się z treścią Statutu i Regulaminu Bursy, 
3) respektowania zasad pobytu wychowanka w Bursie określonych w Statucie  
          i Regulaminie Bursy, 
4) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności i działań mających na celu przestrzeganie przez  
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          wychowanka zasad pobytu w Bursie przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa oraz    
          w Statucie i Regulaminie Bursy, 
5) współdziałania z wychowawcami w zakresie opieki i wychowania, oraz podejmowania decyzji 

w przypadku konieczności udzielania wychowankowi świadczeń zdrowotnych (np. w razie 
choroby dziecka), 

6) pokrycia niezbędnych kosztów z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia Bursy 
spowodowanego przez wychowanka, wg wyceny dokonanej przez Komisję powołaną przez 
Dyrektora Bursy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Komisji, 

7) wpłacenia kaucji w wysokości 270 zł w terminie do dnia 30 września 2018 r.; kaucja jest 
nieoprocentowana i może zostać wykorzystana przez Bursę na pokrycie roszczeń o jakich 
mowa w niniejszej umowie, w szczególności z tytułu zaległych opłat za zakwaterowanie, 
wyżywienie lub z tytułu wyrządzonych przez wychowanka szkód; kaucja podlega zwrotowi na 
koniec roku szkolnego w przypadku jej niewykorzystania przez Bursę, 

8) innych zobowiązań o jakich mowa w niniejszej umowie. 
 

§ 5 
 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wnoszenia opłat, o których mowa w § 4 pkt. 1 na konto 
bursy albo gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie Bursy w Kielcach przy ul. Helenówek 
4, najpóźniej w terminie do dnia 15 – tego każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 
Nr rachunku bankowego: PL 58 1160 2202 0000 0000 6475 8318 

2. Dyrektor bursy może w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek, wyrazić zgodę na 
przesunięcie terminu płatności, o którym mowa w ust. 1. 

3. Opłata miesięczna za zakwaterowanie, o której mowa w § 4 pkt. 1 lit. a) jest stała i niezależna od 
rzeczywistej ilości dni pobytu wychowanka w Bursie w danym miesiącu, przypadających w nim dni 
nauki szkolnej, przerw świątecznych oraz ferii, wyjazdów itp. i nie podlega zwrotowi. 

4. Za opóźnienie w zapłacie opłat za zakwaterowanie lub wyżywienie Bursa ma prawo naliczania 
odsetek umownych w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie o jakich mowa w art. 
481 § 21 kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 

 
1. Bursa prowadzi działalność przez rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie 

świąteczne i szkolne, zgodnie z kalendarzem przyjętym przez osobę prowadzącą Bursę. 
2. Wychowanek za zgodą rodziców/opiekunów prawnych może wyjechać do domu rodzinnego 

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 
3. Zasady zwalniania wychowanków na wyjazd do domu lub wyjście poza teren placówki określa 

Statut i Regulamin Bursy. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają niniejszym zgodę na samodzielne dojazdy wychowanka do 

i z Bursy i biorą za nie w tym czasie pełną odpowiedzialność. 
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania Dyrektora Bursy o stanie zdrowia 

wychowanka będącego pod stałą opieką lekarza specjalisty.  
6. Rodzice/opiekunowie prawni zaopatrują wychowanka w lekarstwa i inne konieczne środki 

medyczne. 
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego dla 

wychowanka na terenie Polski. 
 
8. W przypadku choroby wychowanka organizowana jest pomoc medyczna. 

 
9. W sytuacji spożywania / spożycia przez wychowanka alkoholu lub zażywania / zażycia środków 

odurzających rodzice/opiekunowie prawni powiadamiani są niezwłocznie o zaistniałej sytuacji 
telefonicznie lub e-mailem oraz informowani o podjętych dalszych konsekwencjach. W razie 
potrzeby zostaje wezwane pogotowie ratunkowe. W takiej sytuacji Dyrektor Bursy wszczyna 
postępowanie w sprawie wychowanka oraz podejmuje inne czynności przewidziane przepisami 
prawa. 

10. W stosunku do wychowanków dopuszczających się czynów zabronionych, w tym zachowań 
agresywnych, będzie wzywana Policja lub inne właściwe organy. W takiej sytuacji Dyrektor Bursy 
wszczyna postępowanie w sprawie wychowanka oraz podejmuje inne czynności przewidziane 
przepisami prawa.. 

11. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w pokojach 
wychowanków. Wychowankowie mogą przechowywać pieniądze i rzeczy wartościowe w sejfie, 
dostępnym w Bursie.  

12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznych kontaktów z Dyrektorem lub 
wychowawcami grupy ( osobiście lub telefonicznie ). 
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13. Wychowankowie Bursy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu i Statutu 
Bursy, w szczególności zasadami pobytu i zachowania w Bursie. W razie naruszenia ww. zasad 
wychowankowie podlegają karom określonym w ww. dokumentach na co rodzic/opiekun prawny 
wyraża niniejszym zgodę. 

 
 
 

§ 7 
 

1. Zarówno Bursa jak i Rodzic/opiekun prawny mają prawo rozwiązać niniejszą umowę za 
1 miesięcznym wypowiedzeniem powiadamiając o tym drugą stronę na piśmie; skutek 
wypowiedzenia następuje każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku 
wypowiedzenia złożonego po dniu 30 kwietnia 2019 r. niniejsza umowa rozwiązuje się z dniem 
30 czerwca 2019 roku, co oznacza ponoszenia opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie do 
tego czasu. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 
3. Bursa może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w każdym czasie w przypadku:  
1) naruszenia przez rodzica/ opiekuna prawnego zapisów zawartych w niniejszej umowie,  
2) gdy zachowanie wychowanka zagraża bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu innych mieszkańców 

lub pracowników Bursy, 
3) w przypadku skreślenia wychowanka z listy wychowanków Bursy lub listy uczniów szkoły lub 

podjęcia innej decyzji skutkującej pozbawieniem wychowanka prawa do zamieszkania w Bursie. 
Rodzice/opiekunowie prawni powiadamiani są o powyższym telefonicznie, e-mailem lub pisemnie. 

 
 

§ 8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd 

powszechny dla osoby prowadzącej Bursę. 
3. Umowa obowiązuje z mocą od dnia 1 września 2018 r. 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
 
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:                                                     Podpis Dyrektora Bursy: 
 
 

………………………………………………….                                              ………………………………………… 
                ( imię, nazwisko, podpis )                                                                                    ( imię, nazwisko, podpis ) 
 
 

 
…………………………………………………. 
                ( imię, nazwisko, podpis ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
          (czytelny podpis wychowanka) 


