
 
 

 

Umowa nr 1/DOT/2019 

o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych 

 

zawarta w dniu …………………………………. roku w Krakowie pomiędzy:  

Panią/Panem……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

zamieszkałym/ą przy ul…………………………………………………………………………………………….... w Krakowie 

zwanymi dalej „Opiekunami prawnymi” 

a 

żłobkiem wpisanym do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Kraków pod nazwą: 

……………………………………………………….., zwany dalej „Żłobek” prowadzony przez firmę: 

…………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez właściciela 

………………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej „Właściciel”.  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu pn. Czas na żłobek! o numerze RPMP.08.05.00-

12-0066/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczestnik projektu (Opiekun prawny) zobowiązuje się do: 
 Złożenia oświadczeń dotyczących kwalifikowalności stanowiących załączniki do niniejszej umowy  
 Przedłożenia deklaracji chęć powrotu na rynek pracy 
 Złożenia oświadczenia o przedłożeniu dokumentu (zaświadczenie / oświadczenie) o statusie na 

rynku pracy przed przystąpieniem do projektu jak i po zakończeniu udziału w projekcie - 
oświadczenie o statusie biernego zawodowo, zaświadczenie od pracodawcy o urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego. 

 

W  przypadku rezygnacji uczestnik projektu (Opiekun prawny) zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

z tym związanych wskazanych przez Instytucję. 

§ 1 

1. Żłobek zobowiązuje się świadczyć usługi opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne na rzecz Dziecka 

Opiekunów prawnych:  

Imię i nazwisko Dziecka: …………………………………………………………………………………………...  

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………  



 
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………...  

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….  

Gmina: …………………………………………………………………………………………………………..........  

2. Usługi te będą świadczone za wynagrodzeniem, na zasadach określonych w Umowie.  

§ 2 

1. Usługi opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjne polegają w szczególności na:  

a) Zapewnieniu Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, z 

uwzględnieniem stosownych wymogów prawa.  

b) Zagwarantowaniu Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.  

c) Prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku Dziecka oraz 

uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny.  

d) Realizacji względem Dzieci uczęszczających do Żłobka nauczania i wychowania co najmniej w 

zakresie zadań wynikających ze Statutu Żłobka. 

e) Zapewnieniu w ramach czesnego pomocy dydaktycznych, urządzeń, sprzętów 2 i zabawek, 

odpowiednich do realizowanych zadań.  

f) Zapewnianiu Dzieciom starannej opieki w godzinach pracy Żłobka poprzez zagwarantowanie 

odpowiedniej liczby personelu posiadającego niezbędne kwalifikacje do bycia opiekunem w Żłobku.  

g) Uczestniczeniu Dziecka w zajęciach lub wydarzeniach organizowanych incydentalnie lub poza 

siedzibą Żłobka, których Regulamin Opłat nie obejmuje i które jest uzależnione od wcześniejszej 

akceptacji opłaty należnej z tego tytułu przez Opiekunów prawnych. Informacje na temat zajęć, o 

których mowa w poprzednim zdaniu zostanie podana do wiadomości Opiekunów poprzez 

wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Żłobka lub przez 

aplikację. Informacja o takich zajęciach będzie również zawierała dane o wysokości opłat należnych z 

tytułu uczestnictwa Dziecka w tych zajęciach.  

§ 3 

Opiekunowie prawni zobowiązani są do:  



 
1. Uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości ……. zł – wnoszonej przy 

zapisaniu Dziecka przelewem na konto wskazane w Regulaminie Opłat stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy.  

2. Regularnego i terminowego uiszczania miesięcznej opłaty (czesne), w wysokości zgodnej z 

wybranym Pakietem zgodnie z zasadami płatności ujętymi w Regulaminie Opłat, (załącznik nr 1). 

3. Respektowania i przestrzegania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

4. Współpracy w zakresie ujednolicenia działań wychowawczych. 

5. Współpracy w zakresie swojego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Żłobku. Przewiduje się, 

że Opiekunowie prawni nie będą brać udziału w zajęciach prowadzonych w placówce regularnie, w 

ramach realizacji planu dnia/tygodnia, za wyjątkiem wydarzeń okolicznościowych, warsztatów 

rodzinnych, wycieczek oraz innych wskazanych przez Opiekunów. 

6. Punktualnego przyprowadzania Dziecka do żłobka. 

7. Punktualnego odbierania Dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną do tego na 

piśmie. 

8. Informowania Dyrektora Żłobka o nieobecności dziecka zgodnie z zasadami ujętymi w 

Regulaminach. 

9. Nieprzyprowadzania do Żłobka Dziecka chorego lub też Dziecka, u którego pojawiły się objawy 

chorobowe. 

10. Niezwłocznego odbierania ze Żłobka Dziecka, u którego w ocenie personelu Żłobka wystąpiły 

objawy chorobowe. W sytuacji braku kontaktu z Opiekunami prawnymi Dziecka,  personel Żłobka ma 

prawo wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. 

11. Dbałości o kalendarz szczepień. Do Żłobka przyjmowane będą wyłącznie Dzieci z obowiązkowymi 

szczepieniami (lub w ich trakcie), potwierdzonymi przez lekarza prowadzącego. Kopię dokumentu o 

przebytych szczepieniach należy dostarczyć przy zapisie Dziecka do Żłobka. 

12. Powiadomienia Dyrektora Żłobka na piśmie o medycznych wskazaniach i przeciwwskazaniach 

dotyczących sposobu żywienia Dziecka. 

13. Dostarczenia na prośbę Dyrektora Żłobka zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Dziecka i 

wskazaniach medycznych. 



 
14. Wyposażenia Dziecka w: 

 a) kapcie podpisane, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym, 

b) pieluchy jednorazowe i chusteczki pielęgnacyjne na potrzeby dziecka,  

c) bieliznę osobistą i odzież na zmianę (2 zestaw w podpisanym woreczku), odzież dostosowaną do 

aktualnych warunków atmosferycznych,  

d) szczoteczkę do zębów, kubeczek i pastę,  

e) inne niezbędne artykuły potrzebne do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i 

edukacyjnych ustalone z Opiekunami.  

15. Opiekunowie prawni przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za szkody materialne 

wyrządzone przez Dziecko na mieniu Placówki. 3 

 16. Opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego informowania Dyrektora Żłobka o 

zmianie adresu miejsca zamieszkania i zameldowania, jak również przekazywania aktualnych 

numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail w celu umożliwienia sprawnego i szybkiego 

kontaktu placówki z Opiekunami prawnymi.  

§ 4 

Opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać następujących zasad odbierania Dziecka ze Żłobka:  

1. Osoba odbierająca Dziecko musi być pełnoletnia i posiadać przy sobie dokument tożsamości, który 

zobowiązana jest okazywać na żądanie personelu Żłobka.  

2. Osoba odbierająca Dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, ani żadnych innych substancji 

zmieniających świadomość. W takiej sytuacji personel Żłobka ma prawo poinformować Policję i 

zaopiekować się Dzieckiem do momentu przyjazdu Policji.  

3. Osoba odbierająca zawsze zgłasza wyjście z Dzieckiem personelowi Żłobka.  

4. Dziecko może być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez 

Opiekunów Prawnych.  

5. W sytuacjach wyjątkowych Dziecko może być odebrane przez osoby wcześniej nieupoważnione. 

Zlecenie odbioru Opiekun prawny ma obowiązek przekazać przez aplikację lub telefonicznie.  



 
6. Gdy Dziecko nie zostanie odebrane do końca godzin pracy Żłobka, personel Żłobka zwróci się 

telefonicznie o odebranie Dziecka w pierwszej kolejności do Opiekunów prawnych, a następnie do 

osób wskazanych wcześniej w Karcie Zapisu oraz do innych osób, które zostały upoważnione do 

odbioru Dziecka przez Opiekunów.  

7. Koszty wydłużonego czasu pracy Żłobka, spowodowane nieodebraniem Dziecka w godzinach pracy 

Żłobka pokrywają Opiekunowie prawni według stawki zawartej w Regulaminie Opłat (załącznik nr 1).  

8. W przypadku zgłoszenia się po odbiór Dziecka przez osobę nieupoważnioną przez Opiekuna w 

trybie ust. 4 lub 5, personel Żłobka ma obowiązek poinformowania o tym Opiekunów prawnych 

Dziecka i zapewnienia mu opieki do czasu przybycia Opiekuna albo innej osoby upoważnionej. W 

porozumieniu z Opiekunem prawnym Dziecka, personel może również powiadomić właściwe służby o 

próbie odebrania Dziecka przez osobę nieupoważnioną. 

§ 5 

1. Personel Żłobka nie jest upoważniony ani zobowiązany do podawania Dzieciom lekarstw lub innych 

środków medycznych, z wyjątkiem konieczności udzielenia Dziecku pierwszej pomocy.  

2. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba podania Dziecku leku lub innego środka medycznego bądź 

wykonywania czynności związanych ze szczególnym stanem zdrowia Dziecka (np. cukrzyca) odbywać 

się to może tylko po zgłoszeniu tego wcześniej na piśmie przez Opiekunów prawnych Dziecka, 

wyrażeniu na piśmie zgody oraz złożeniu przez nich na piśmie opisu postępowania z Dzieckiem z 

załączeniem pisemnych zaleceń lekarza przygotowanych specjalnie dla Żłobka. Podawanie leków 

odbywać się może tylko na zasadach określonych w Procedurze bezpieczeństwa i zdrowia Żłobka. W 

tym celu Żłobek zapewni odpowiednie formularze.  

3. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za niepoinformowanie Żłobka o: stanie zdrowia 

Dziecka, zwłaszcza powodujących konieczność szczególnej opieki nad Dzieckiem, wskazaniach 

medycznych lub żywieniowych dla Dziecka, chorobie zakaźnej Dziecka przyprowadzonego do Żłobka 

oraz za niezapewnienie Żłobkowi jakichkolwiek innych informacji niezbędnych do sprawowania nad 

Dzieckiem opieki podczas pobytu w Żłobku.  

§ 6 

1. Podstawą zgłoszenia Dziecka do Żłobka oraz rozliczeń z tego tytułu jest „Karta zapisu” oraz 

niniejsza Umowa.  



 
2. Wysokość wstępnej opłaty wpisowej, rocznej kontynuacyjnej, opłaty za pobyt oraz innych opłat 

należnych za korzystanie z usług Żłobka określona jest w Regulaminie Opłat (załącznik nr 1). Zmiany w 

wysokości tych opłat są możliwe jedynie na zasadach określonych w Umowie. 

3. W uzasadnionych sytuacjach Właściciel może dokonać zmiany wysokości należnych opłat w drodze 

jednostronnego oświadczenia, poprzez zmianę Regulaminu Opłat, jednakże ze skutkiem 

obowiązywania od początku nowego roku kalendarzowego tj. od 1 stycznia. Nowy Regulamin Opłat, 

powinien zostać złożony Opiekunom prawnym najpóźniej do dnia 30 listopada poprzedniego roku.  

 

§ 7 

Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje 

Prezydent Miasta Kraków lub inny organ przewidziany prawem.  

§ 8 

1. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Dziecka dla 

potrzeb realizacji postanowień niniejszej umowy przez Ewa Kruszyńska BeBaby, w rozumieniu 

art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2.  Informację szczegółową dotycząca ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.    

§ 9 

 1. Umowę zawiera się na czas: a) określony od dnia ………………………………….. do dnia 

…………………...........................  

b) nieokreślony od dnia …………………………………………………………………………………  

2. Opiekunowie prawni mogą wypowiedzieć Umowę jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 3. Właściciel lub Dyrektor Żłobka może wypowiedzieć Umowę jedynie w formie pisemnej, z 

zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 



 
 4. Z ważnych przyczyn Właściciel lub Dyrektor Żłobka może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym (usługi mogą być świadczone do końca miesiąca, w którym nastąpiło 

rozwiązanie) z ważnej przyczyny.  

Ważną przyczyną uprawniającą do takiego rozwiązania Umowy jest:  

a) naruszanie przez Opiekunów prawnych któregokolwiek z postanowień Umowy, mimo 

wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń,  

b) zaleganie z zapłatą należnych opłat przez okres dłuższy niż 60 dni i nieuregulowanie mimo 

wyznaczenia przez Właściciela dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego terminu na zapłatę, 

c) niedostosowania się Dziecka do systemu wychowania obowiązującego w placówce, 

przejawiającego się w szczególności w:  

- uporczywym lub rażącym naruszaniu zasad współżycia społecznego,  

-stwarzaniu zagrożenia dla bezpieczeństwa innych Dzieci.  

5. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Opiekunów prawnych z uregulowania opłat należnych do 

momentu rozwiązania umowy.  

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem do 

uregulowania zaległych należności.  

7. Właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznej stawki opłaty 

miesięcznej w przypadku:  

a) zerwania przez Opiekunów prawnych umowy z naruszeniem jej postanowień,  

b) wypowiedzenia przez Właściciela lub Dyrektora Żłobka umowy wskutek okoliczności, o których 

mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.  

§ 10 

1. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie.  

2. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia spraw, spory wynikłe z nienależytego 

wykonania umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.  

3. Załączniki niniejszej do Umowy stanowią jej integralną część.  

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają 

zastosowanie postanowienia Statutu Żłobka oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  



 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

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

Opiekun prawny Dziecka  Właściciel Żłobka lub osoba 

upoważniona do podpisania umowy  

 

 

Lista załączników do Umowy:  

1. Regulamin Opłat.  

2. Informacja szczegółowa dotycząca ochrony danych osobowych. 

3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności  

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

5. Deklaracja o chęci powrotu na rynek pracy 

6. Oświadczenie o przedłożeniu dokumentu (zaświadczenie / oświadczenie) o statusie na rynku 

pracy przed przystąpieniem do projektu jak i po zakończeniu udziału w projekcie - 

oświadczenie o statusie biernego zawodowo, zaświadczenie od pracodawcy o urlopie 

macierzyńskim/wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego. 

7. Regulamin rekrutacji 

8. Formularz danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 REGULAMIN OPŁAT  

 

§1 

1. Opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego wnoszenia obowiązkowych opłat do których 

zalicza się: wpisowe, czesne wg zadeklarowanego PAKIETU oraz dzienną stawkę żywieniową.  

2. W ramach czesnego pokrywane są koszty: pomocy dydaktycznych dla Dzieci, zajęcia logopedyczne, 

opieka psychologa, pielęgniarki, zajęcia muzyczne, rytmiczne i ruchowe.  

 

§2 

1. Obowiązek opłacania czesnego powstaje w miesiącu, w którym świadczone będą usługi, obejmując 

opłatę za pobyt zgodnie z zadeklarowanym PAKIETEM:  

a) PAKIET I – 

b) PAKIET II – 

c) PAKIET III – 

2. Czesne wpłaca się z góry, do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Właściciela. 

Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie odsetek w wysokości  1,0 % 

kwoty za każdy dzień zwłoki. 

3. Żłobek może organizować zajęcia dodatkowe itp., za które będą pobierane odrębne opłaty.  

4. Wszelkie zajęcia dodatkowe, nieobjęte czesnym, będą realizowane pod warunkiem uprzedniego 

pokrycia kosztów przez Opiekunów prawnych i za ich zgodą.  

 

§3 

1. Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapłaty jednorazowej opłaty wpisowej, przy zawieraniu 

pierwszej Umowy, w wysokości ……. zł oraz corocznej opłaty kontynuacyjnej w wysokości …….. zł 

należnej we wrześniu kolejnego roku przelewem na konto Właściciela.  

2.  Opłaty te są wydatkowane na pokrycie następujących kosztów: art. higieniczne, pościel, 

poduszkę, kocyk, ubezpieczenie NNW, rezerwację miejsca.  



 
3.  Opiekunowie prawni wpłacają wpisowe w terminie 5 dni od podpisania Umowy przelewem na 

konto Właściciela. 

 4.  Nieopłacenie wpisowego w wyznaczonym w terminie powoduje skreślenie Dziecka z listy 

przyjętych.  

5.  Wpisowe nie podlega zwrotowi zarówno w razie nie rozpoczęcia przez Dziecko zajęć, jak również 

w przypadku przerwania zajęć w późniejszym okresie, chyba, że nie rozpoczęcie zajęć nastąpiło z 

winy Placówki. 

6.  Wpisowe i opłata kontynuacyjna podlegają zwrotowi w sytuacji likwidacji lub przeniesienia 

placówki.  

§4 

1. Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapłaty dziennej stawki żywieniowej wynoszącej dla diety: 

a) Standardowej ….zł/dzień w tym: śniadanie - .. zł obiad (zupa, drugie danie) – .. zł podwieczorek – .. 

zł.  

b) Niestandardowej (wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej, bezmlecznej, bezmlecznej, 

bezjajecznej) .. zł/dzień w tym: śniadanie - ..zł obiad (zupa, drugie danie) – ..zł podwieczorek – .. zł.  

2. W zależności od czasu spędzanego przez Dziecko w Żłobku istnieje możliwość wykupienia 7 

pojedynczych posiłków. 

3. Rozliczenie wyżywienia następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i obejmuje opłatę 

za wyżywienie obliczoną jako iloczyn dni pobytu Dziecka w Żłobku i dziennej stawki żywieniowej. 

4. Szczegółowe rozliczenie będzie przesyłane z dołu do 10 dnia miesiąca, mailowo lub poprzez 

aplikację 

5. Opłaty za catering nie będą naliczane w przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku w sytuacji 

zgłoszenia jej w odpowiednim czasie:  

a)  w danym dniu do godz. 9.00 skutkuje odwołaniem obiadu i podwieczorka, opłata za śniadanie 

zostanie naliczona,  

b)  w danym dniu do godz. 17.00, skutkuje brakiem zamówienia cateringu na dzień następny, a tym 

samym nie naliczeniu opłat od dnia następnego.  

6. Informację o nieobecności dziecka należy przekazać poprzez aplikację lub sms pod wskazany nr 

telefonu odpowiedniej placówki. 



 
7. W uzasadnionych sytuacjach Właściciel może dokonać zmiany wysokości należnych opłat za 

dzienna stawkę żywieniową w drodze jednostronnego oświadczenia, poprzez zmianę Regulaminu 

Opłat, jednakże ze skutkiem obowiązywania od kolejnego miesiąca od daty podania informacji 

Opiekunom prawnym.  

§5 

1. Opiekunowie prawni Dzieci rozpoczynających uczęszczanie do Żłobka, dla których niezbędny jest 

okres adaptacyjny, są zwolnieni z opłaty czesnego. Podczas adaptacji Dziecka w Żłobku ponoszą 

jedynie koszty wyżywienia i opłaty godzinowej w wysokości .. zł/godz. 

 2. Czas adaptacji uzależniony jest od potrzeb Dziecka i możliwości Żłobka.  

3. Koszty wydłużonego czasu pracy Żłobka, spowodowane nieodebraniem Dziecka w godzinach 

danego PAKIETU pokrywają Opiekunowie prawni według stawki: 

a) …. zł za każdą rozpoczęta godzinę w godzinach pracy żłobka, 

b) …… zł za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie zakończenia pracy Żłobka tj. po godz. 18.00. 

 4. W miesiącach wakacyjnych (od 1 lipca do 31 sierpnia) Żłobek może zostać zamknięty na czas 

niezbędny do przeprowadzenia remontu, na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.  

5. W powyższym okresie istnieje możliwość skorzystania z usług z innej placówki Właściciela, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Żłobka. 

§6 

Rodzeństwu korzystającemu ze Żłobka w tym samym okresie przysługują zniżki po 5% dla każdego 

Dziecka. 2. Przy opłaceniu czesnego za rok z góry przysługuje zniżka w wysokości 5%, przy czym 

rozwiązanie umowy przed upływem roku rozliczeniowego skutkuje utratą zniżki. 3. Zniżki nie 

podlegają sumowaniu.  

§ 7 

Wszelkich płatności należy dokonywać na konto ……………………………………………………………………, 

prowadzonego w MBank o numerze: ……….…………………………………………… 

……………………………………………………..  

 



 
 

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

Opiekun prawny Dziecka  Właściciel Żłobka lub osoba 

upoważniona do podpisania umowy  

 


