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Umowa objęcia opieką Dziecka 

przez Żłobek „Ogródek Krasnoludków” 

 

Umowa zawarta w Krakowie w dniu  .................. .2016  pomiędzy: 

Rodzicem/-ami lub Prawnym/-i Opiekunem/-ami Dziecka:  

1. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………  

PESEL: …………………………………………………  

tel. kontaktowy: …………………………………………………………………  

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………  

seria i nr dow. tożsamości: ……………………………………………………… 

2. imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………  

PESEL: ………………………………………………… 

tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………  

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………  

seria i nr dow. tożsamości: ……………………………………………………… 

Zwanym/-i dalej Rodzicem/-ami, 

a Żłobkiem „Ogródek Krasnoludków” w Krakowie, ul. Dominikanów  32/21, którego właścicielem 

jest Paweł Kurkowski Ogródek Krasnoludków, ul. Reduta 31/28, 31-421 Kraków, reprezentowanym 

przez Pawła Kurkowskiego oraz Kamilę Kurkowską, zwanym dalej Żłobkiem. 

§1 

Przedmiotem Umowy jest sprawowanie opieki  pielęgnacyjno-wychowawczo-edukacyjnej 

nad Dzieckiem:  

imię i nazwisko:  ..........................................................................................  

PESEL:  .........................................................................................................   

miejsce urodzenia  .......................................................................................   

adres zamieszkania:  ....................................................................................   

adres zameldowania:  ..................................................................................  

§2 

1. Umowa zawarta jest na okres ….. miesięcy od ………………………………. do 31-08-2016 

z możliwością jej przedłużenia. 

2. Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. W razie wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających funkcjonowanie Żłobka 

(np. pożar lokalu) umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym. 
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§3 

1. Zasady organizacji Żłobka, w tym dostępne godziny opieki nad Dziećmi oraz usługi i opłaty 

dodatkowe określone są w Statucie oraz Regulaminie Żłobka, stanowiących załączniki 

do niniejszej Umowy. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z nimi.  

2. Rodzice oraz Żłobek zobowiązują się wyposażyć Dziecko zgodnie z zapisami Regulaminu 

jak najszybciej, aby mogło ono komfortowo spędzać czas w Żłobku od pierwszego dnia. 

3. W czasie przyprowadzania i odbierania Dziecka ze Żłobka Rodzic może korzystać 

z ogólnodostępnych oznaczonych miejsc parkingowych na zewnątrz terenu wspólnoty 

mieszkaniowej. W Żłobku jest również możliwość pozostawienia wózka w wydzielonej, 

przeznaczonej do tego części ogródka. 

4. Dzieci mają możliwość korzystania z całodniowego cateringu (4 pełnowartościowe posiłki). 

Rodzic przynoszący posiłki dla Dziecka (mleko lub pokarmy stałe) jest zobowiązany 

do przyniesienia posiłków w uprzednio wyparzonych pojemnikach opisanych imieniem 

i nazwiskiem Dziecka oraz datą i godziną pakowania (wg zapisów Statutu dot. posiłków 

przynoszonych przez Rodziców). Pojemniki te powinny być takie, aby Dziecko mogło z nich 

bezpośrednio jeść (np. butelka ze smoczkiem lub zamykana miseczka z pokrywką), a posiłki 

wymagające podgrzania mogły w nich zostać podgrzane w kąpieli wodnej. Powinny zostać 

przyniesione odpowiednich opakowaniach termoizolacyjnych, utrzymujących niska lub 

podwyższoną temperaturę, w zależności od rodzaju posiłku. Wyparzone powinny być 

również świeże owoce i warzywa na przekąski. Wszelkie pojemniki zabierane są przez osobę 

odbierającą Dziecko ze Żłobka po południu tego samego dnia, razem z kubeczkiem 

na napoje.  

Rodzic wybierający odżywianie Dziecka własnymi posiłkami ponosi pełną odpowiedzialność 

za ich skład i świeżość oraz za stan sanitarny wszelkich pojemników i sztućców służących 

do przygotowania posiłków. W takiej sytuacji to również Rodzic ponosi pełną 

odpowiedzialność za konsekwencje zdrowotne zjedzenia przez Dziecko tych posiłków 

i przekąsek. 

§4 

1. Opłaty za wpisowe i czesne obejmują zakres opieki i  zajęć edukacyjno-wychowawczych 

oraz wyposażenia taki sam we wszystkich wariantach – wypunktowany w Cenniku, 

a szczegółowiej opisany w Statusie i Regulaminie Żłobka. Poszczególne warianty czesnego 

różnią się wyłącznie czasem opieki określonym przez Rodziców. 

2. Opłaty za opiekę nad Dzieckiem wynoszą: 

a) Wpisowe (jednorazowa opłata administracyjna ) w kwocie 350 zł, płatne w dniu podpisania 

Umowy. W przypadku kontynuowania umowy, wpisowe na kolejny rok szkolny będzie 

stanowić 50% wartości wpisowego określonego w Cenniku. 

b) Czesne (opłata abonamentowa ) zależne jest od wybrania jednego z kilku harmonogramów 

opieki nad Dzieckiem  - wszystkie możliwości opisane są w Cenniku. Godzinowe pakiety 

uzupełniające można dokupić  na stałe lub w każdym miesiącu osobno, wydłużają one 

uzgodnioną pomiędzy Stronami liczbę godzin opieki nad Dzieckiem w danym miesiącu 

kalendarzowym o liczbę godzin określoną w danym pakiecie, pozostałe ustalenia 

pozostają bez zmian. Czesne (w tym wartość pakietów godzinowych) nie podlega 
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zwrotowi poza sytuacjami opisanymi w Regulaminie (bardzo długa choroba, planowany 

wcześniej urlop).  

Za opiekę w wymiarze                                                             czesne wynosi                                   .zł 

(jednak dla pełnych abonamentów będzie ono obniżone o wartość dofinansowań z UMK 

i Programu Maluch* na 2016 r., po ich ogłoszeniu i przyznaniu, dla pozostałych 

abonamentów i karnetów godzinowych dofinansowania będą przyznawane w miarę 

dostępności) za każdy pełen miesiąc kalendarzowy – płatne z góry do 5-tego dnia 

każdego miesiąca (w przypadku rozpoczęcia współpracy w trakcie miesiąca wysokość 

opłaty przeliczamy proporcjonalnie do liczby godzin pozostawania Dziecka pod opieką 

Żłobka). O zakończeniu trwania okresu poszczególnych dofinansowań 

lub indywidualnych rabatów oraz o wejściu w życie dofinansowań z kolejnego roku 

kalendarzowego, i wynikającymi z tego zmianami wysokości bieżących rozliczeń, 

Rodzicom z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie przekazana informacja. 

(Jeśli zostałyby utrzymane dotacje i stawki z 2015 r., to w 2016 r. można liczyć 

na dofinansowanie w sumie ok. 560 – 650 zł zł/m-c). 

Opieka dłuższa lub w godzinach wykraczających poza standardowe godziny pracy Żłobka 

określone w Regulaminie oraz usługi dodatkowe podlegają dodatkowym opłatom 

określonym w Cenniku. 

Wybrany zakres opieki i wynikającą z niego wysokość czesnego Rodzic może w każdej 

chwili zmienić, przy czym zmiana obowiązuje od 1-go nadchodzącego miesiąca 

pod warunkiem, że została zgłoszona co najmniej na 10 dni wcześniej. W sytuacji 

późniejszego zawiadomienia Żłobka o chęci zmiany pakietu (później niż na 10 dni przed 

początkiem kolejnego miesiąca), może się okazać, że zmiana taka będzie możliwa 

do wprowadzenia dopiero od kolejnego miesiąca.  Wprowadzenie zmiany potwierdzamy 

obustronnym podpisaniem stosownej deklaracji sporządzanej w 2 egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze stron, stanowiącej od tego momentu aktualnie obowiązujący 

aneks do umowy. 

* Informacja o dofinansowaniach: do końca roku 2015 przyznana jest dotacja Programu Maluch 

w wysokości 244 zł/m-c, nie ma zaś dotacji z Urzędu Miasta Krakowa z powodu niedawnego 

otwarcia Żłobka (dotacja ta była przyznawana na przełomie lutego i marca 2015 r. tylko żłobkom 

istniejącym już wtedy). Informacji o wysokości dofinansowania na 2016 rok należy spodziewać 

się  na przełomie marca i kwietnia, ponieważ decyzje o dokładnej ich wysokości (tak w Urzędzie 

Miasta Krakowa jak i w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej) zapadały do tej pory z reguły 

w takim właśnie terminie. Obie te dotacje przyznawane były do tej pory bezwarunkowo 

wszystkim Żłobkom ubiegającym się o nie. 

c) Opłata za wyżywienie w przypadku korzystania z całodziennego cateringu, w wysokości 

12 zł/dzień, – płatna z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca wg zadeklarowanego 

przez Rodzica planu pobytu Dziecka. W przypadku korzystania z częściowego cateringu 

ceny za poszczególne posiłki znajdują się w Cenniku. 

3. Żłobek zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań o uzyskanie w kolejnych latach dofinansowań 

z każdego dostępnego źródła (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta 

Krakowa, wszelkich dostępnych programach wspierania powrotów na rynek pracy, UE 

i innych) oferującego dofinansowanie opieki nad dziećmi dla Rodziców dzieci do lat 3.  
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§5 

Opłaty (czesne i wyżywienie Dziecka oraz administracyjne i dodatkowe wg wcześniejszego 

rozliczenia przesłanego drogą mailową) wnosi się z góry w terminie do 5-tego dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy Żłobka, z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska Dziecka 

oraz m-ca, którego opłaty te dotyczą: 

Ogródek Krasnoludków 

21 1140 2004 0000 3702 7499 3672 

W specjalnie uzasadnionych sytuacjach możliwa jest wpłata części lub całości kwoty 

w gotówce wyznaczonej do tego osobie. 

W każdym przypadku Rodzicowi za wniesione opłaty zostaje wystawiona faktura, która 

przekazywana będzie drogą mailową, tak jak pozostała korespondencja.  

§6 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia Dziecka Rodzic wyraża zgodę na udzielenie Dziecku 

pierwszej pomocy przez Opiekuna/-nkę Żłobka, wezwanie lekarza, wezwanie pogotowia 

ratunkowego, przewiezienie Dziecka do szpitala i udzielenie mu pomocy medycznej.  

W razie nagłej choroby lub wypadku Dziecka, zostanie mu udzielona pierwsza pomoc, 

a Opiekun/-ka dołoży wszelkich starań, aby natychmiast o zaistniałej sytuacji powiadomić 

Rodziców Dziecka (telefon, sms). Rodzice mają obowiązek odebrania Dziecka w przypadku choroby 

lub urazu w przeciągu 90 minut, w przeciwnym razie może zostać wezwana pomoc lekarska 

na koszt Rodzica/-ów.  

Rodzic/-e są świadomi, że pierwsza pomoc w przypadku choroby nie obejmuje podawania 

żadnych leków, w szczególności przeciwgorączkowych i przeciwbólowych – pracownicy Żłobka 

z zasady nie podają Dzieciom żadnych leków, wyjątek mogą stanowić jedynie bardzo szczególne 

sytuacje poparte pisemnymi dokładnymi wskazaniami lekarza i środkami medycznymi przez niego 

wskazanymi (np. w przypadku b. silnych ataków alergicznych u Dziecka). 

§7 

Wypowiedzenie niniejszej umowy przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług zobowiązuje 

Rodzica (prawnego opiekuna Dziecka) do uiszczenia jednorazowo świadczenia pieniężnego 

odpowiadającego wysokości jednej opłacie abonamentowej (wynikającej z treści niniejszej 

umowy). 

§8 

Rodzic Dziecka wyraża zgodę na monitoring (nagrywanie) oraz fotografowanie Dziecka 

uczestniczącego w zabawach oraz zajęciach programowych podczas jego pobytu w Żłobku 

oraz na publikację fotografii mogących zawierać wizerunek Dziecka na stronie internetowej Żłobka 

„Ogródek Krasnoludków”, profilu Facebook Żłobka oraz w celu promocji Żłobka i udzielania 

informacji w inny wybrany sposób. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.  Rodzic Dziecka 

wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka w systemie kamerowym Żłobka, 

z jednoczesnym zakazem w stosunku do Rodzica Dziecka w jakikolwiek formie: rozpowszechniania, 

emisji i upubliczniania nagrań filmów z wizerunkami wychowanków Żłobka, pochodzących 

bezpośrednio czy pośrednio z monitoringu Żłobka dotyczących jego Dziecka czy pozostałych 



Strona 5 z 5 

Strona 5 z 5 

podopiecznych Żłobka. W przypadku podjęcia takich czynności za skutki rozpowszechniania 

wizerunku bezpośrednio Rodzic będzie wyłącznie odpowiedzialny  i pociągnięty 

do odpowiedzialności cywilnej czy karnej  przez osoby bezpośrednio do tego uprawnione.  

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne rozpowszechnianie wizerunku (zdjęcia, 

nagrania) wychowanków Żłobka przez osoby trzecie w żadnej formie oraz bezprawne 

rozpowszechnianie nagrań z monitoringu Żłobka przez osoby trzecie. 

§9 

Rodzic Dziecka wyraża zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy swoim 

Dziecku, fizyczne zabawy (noszenie, turlanie, łaskotanie itp. w granicach komfortu Dziecka 

wyrażanych śmiechem, zrelaksowaniem się lub podobnymi pozytywnymi reakcjami) 

oraz wyrażanie czułości (poprzez przytulanie, głaskanie, bujanie, tulenie do snu, itp.). 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

podpis Rodziców  

lub Prawnych Opiekunów  

podpis Właściciela Żłobka  

lub osoby upoważnionej 
 


