
 

  

 

 

Umowa świadczenia usług przez Żłobek/Klub Malucha „TAAki Maluch” 

 

Zawarta w Poznaniu w dniu …………… pomiędzy: 

 

Żłobek/Klub Malucha  TAAki Maluch  

prowadzony przez Karolinę Dobska-Mańko prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, pod firmą: LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, przy ul. Jugosłowiańskiej 65/67, 60-149 

Poznań, NIP: 7792131476, REGON:301383376 

zwanym w dalszej treści umowy: „Żłobkiem/Klubem Malucha”, 

a 

Rodzicem/Opiekunem prawnym Dziecka ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko 

dziecka) 

Panem/Panią 

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

Zamieszkałym/ą 

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

Adres mailowy…………………………………………………………………………………………… i  

nr. Tel …………………………………………………… 

Zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem/Opiekunem prawnym” 

 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Żłobek/Klub Malucha usług opiekuńczo wychowawczych 

szczegółowo określonych w niniejszej umowie, na rzecz Dziecka ……………………………………………….  ur. 

…………………. zwanego dalej „Dzieckiem”. 

2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ………………………….  

3. Strony zgodnie postanawiają, że pierwsze dwa tygodnie obowiązywania niniejszej Umowy obejmują 

adaptację Dziecka, w ramach której dziecko uczęszcza do Żłobka/ Klubu Malucha codziennie od 

poniedziałku do piątku, w godzinach: (zakreślić właściwe)  

I TYDZIEŃ ADAPTACJI 

9:30 – 10:30 (grupa poranna) 

13:30 – 14:30 (grupa popołudniowa) 

 



 

  

 

 

II TYDZIEŃ ADAPTACJI 

9:30 – 11:30 (grupa poranna) 

13:30 – 15:30 (grupa popołudniowa) 

4. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że przysługuje mu władza rodzicielska/jest Opiekunem prawnym 

Dziecka  

i jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ………………… 

 

§ 3. 

Żłobek/Klub Malucha zobowiązuje się do: 

1. Profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2. Zagwarantowania Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej; 

3. Zagwarantowania Dziecku właściwej edukacji z uwzględnieniem potrzeb Dziecka w oparciu o 

wiedzę interdyscyplinarną; 

4. Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku 

rozwojowego  

oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny Dziecka; 

5. Wspomagania i stymulowania indywidualnego rozwoju Dziecka; 

6. Wsparcia wychowawczej roli rodziny; 

7. Bezpieczeństwa w czasie przebywania Dziecka na terenie Żłobka/Klubu Malucha; 

8. Zatrudniania kadry posiadającej stosowne kwalifikacje. 

§ 4. 

1. Dziecku przysługuje w ramach niniejszej umowy opieka dzienna 5 dni w tygodniu do 10 godzin dziennie.  

2. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że w pilnych sprawach dotyczących  Dziecka należy kontaktować się z: 

1) Imię i nazwisko: ………………………………………………Stopień pokrewieństwa :……………..……….nr tel 

………………………………………… 

2) Imię i nazwisko: …………………………………..............Stopień pokrewieństwa :………………………nr tel 

……………………………………….. 

3. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do: 

a) Przyprowadzania do Żłobka/Klubu Malucha Dziecka wyłącznie zdrowego; 



 

  

 

 

b) Natychmiastowego zawiadamiania pracowników Żłobka/Klubu Malucha w przypadku wystąpienia  

u Dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałych podopiecznych Klubu 

Malucha; 

c) Powiadomienia Żłobka/Klubu Malucha o każdej nieobecności Dziecka w Żłobku/Klubie Malucha, w 

terminie do godziny 16.00 dnia poprzedniego lub w przypadku nagłej choroby do godz. 8:00 danego 

dnia; 

d) Niezwłocznego informowania Żłobka/Klubu Malucha o zmianie danych kontaktowych i/lub 

personalnych. 

e) Dostarczania na wezwanie Klubu Malucha wszelkich wymaganych prawem dokumentów. 

4. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że przekazał rzetelne informacje na temat stanu zdrowia Dziecka oraz 

wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie, zgodnie z treścią załącznika nr 

2  

do niniejszej Umowy . 

5. Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że w trakcie pobytu Dziecka w Żłobku/Klubie Malucha, 

Żłobek/Klub Maluch nie może podawać Dziecku żadnych leków. W przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych u Dziecka, Żłobek/Klub Malucha niezwłocznie powiadomi Rodziców/Opiekunów. W takim 

przypadku Rodzic/Opiekun zobowiązuje się odebrać Dziecko ze Żłobka/Klubu Malucha niezwłocznie po 

otrzymaniu od Żłobka/Klubu Malucha zawiadomienia o niepokojących objawach.  

6. W razie zagrożenia zdrowia lub życia Dziecka, Żłobek/Klub Malucha zobowiązuje się niezwłocznie 

zawiadomić Rodzica/Opiekuna prawnego oraz wezwać odpowiednie służby medyczne. 

7. Wszelkie informacje dotyczące nieobecności dziecka lub choroby Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany 

jest zgłaszać w formie wiadomości tekstowej sms na odpowiedni nr telefonu:  

TAAki Maluch I Grupa  tel. 690 982 869  

TAAki Maluch II Grupa  tel. 536 808 320  

TAAki Maluch III Grupa tel. 570 091 943 

TAAki Maluch Żłobek tel. 534 576 991 

§ 5. 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Rodzic/Opiekun prawny Dziecka może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym:  

1) w trakcie pierwszego lub drugiego tygodnia adaptacji w przypadku trudności adaptacyjnych i/lub jej 

całkowitej nieskuteczności. 



 

  

 

 

2) braku adaptacji Dziecka w Żłobku/Klubie Malucha po dłuższej przerwie związanej z chorobą lub 

innymi okolicznościami. 

3) nieprzestrzegania przez Żłobek/Klub Malucha warunków niniejszej umowy. 

3. Żłobek/Klub Malucha może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: 

a) nieprzestrzegania przez Rodzica przepisów niniejszej umowy; 

b) złożenia oświadczeń poświadczających nieprawdę; 

c) zalegania z płatnością za okres co najmniej jednego miesiąca i po uprzednim wezwaniu 

Rodzica/Opiekuna prawnego do zapłaty w formie elektronicznej na podany adres e-mail i/lub 

pisemnej na podany adres w komparycji umowy; 

d) gdy Dziecko uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych 

Dzieci; 

e) gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym Żłobka/Klubu Malucha, a 

Rodzicami/Opiekunami Dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie 

edukacji i wychowania Dziecka a próby kontaktowania się lub rozmowy nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu.  

4. W każdym przypadku zmiana lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Żłobka/Klubu Malucha wynagrodzenia: 

1) wpisowego w kwocie 650 zł płatne w dniu podpisania umowy; 

2) opłaty stałej za pobyt, comiesięcznej wg pakietów: *(zakreślić właściwe)  

 2x w tyg. do 5 h/dziennie: 500,00 zł,  

3x w tyg. do 5 h/dziennie: 680,00zł,  

5x w tyg. do 5 h/dziennie: 850,00zł,  

5x w tyg. do 8 h/dziennie: 985,00 zł 

5x w tyg. do 10h/dziennie:1220,00zł lub  620,00zł z dotacją miejską 

Opłata za pierwszy niepełny miesiąc wynosi: ……………. *(wypełnić jeśli dotyczy)  

3) kwot naliczania godzinowego kalkulowanego za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony 

wymiar (10zł/h). 

4) opcjonalnie składki rodzicielskiej w wysokości 100,00 zł/mies. 



 

  

 

 

2. Opłatę stałą o której mowa w ust. 1 pkt 2 należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, którego dotyczy wpłata. Jeśli pierwszy miesiąc uczestniczenia w żłobku/klubie jest niepełny, 

termin pierwszej płatności przypada w dniu rozpoczęcia adaptacji. O dochowaniu terminu decyduje 

data dokonania wpłaty. 

3. W przypadku korzystania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka ze wsparcia w ramach 

prowadzonych w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych przez Żłobek/Klub Malucha projektów 

unijnych, pierwszeństwo przed niniejszą umową mają ustalenia zawarte w umowie dotyczącej 

uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do okresu korzystania ze wsparcia oraz zasad dokonywania 

płatności i wysokości wynagrodzenia za pobyt oraz za wyżywienie.  

4. Opłatę stałą należy uiszczać wyłącznie przelewem na konto nr 94114020040000390275960999  

w mBank S.A.  

5. Przelew z opłatą stałą należy zatytułować zgodnie z miesiącem, którego dotyczy opłata, podając imię  

i nazwisko dziecka (np. Jan Kowalski, opłata za żłobek/klub malucha II grupa - wrzesień 2017). 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, 

w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią umowy stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne w świetle 

obowiązującego prawa lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn, wówczas nieważność lub 

niewykonalność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych zapisów niniejszej umowy. 

Ponadto Strony postanawiają, iż w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim niezwłocznie przystąpią 

do zmiany postanowień niewykonalnych lub nieważnych na postanowienia nieobciążone takimi 

wadami, których treść będzie możliwie zbliżona do treści postanowień uznanych za nieważne lub 

niewykonalne. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, strony poddają spór rozstrzygnięciu sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Żłobka/Klubu Malucha. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki 



 

  

 

 

1. Upoważnienie do odbioru dziecka  

2. Zgoda na ubezpieczenie NNW dziecka  

3. Informacja o dziecku  

4. Niezbędnik – wyprawka  

5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych łącznie z obowiązkiem informacyjnym zgodnie z RODO;  

6. Statut Klubu i Regulamin żłobka/klubu(znajdują się na stronie www.taakimaluch.pl); 

7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i informacja o monitoringu 

 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA ŻŁOBKA/KLUBU : 

 

____________________     

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: 

 

____________________     

                                  
 


