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Punkt Opieki Dziennej Mała Akademia Misia 
ul. płk. Witolda Łokuciewskiego 5 lok. 3, 01-470 Warszawa 
Tel. 530.994.024, mail: kontakt@akademiamisia.pl, www.akademiamisia.pl 

 

Umowa o świadczenie usług nr ………………………………. 
 
 
zawarta dnia ………………………..……… roku w Warszawie 
pomiędzy: 
 
KM Edukacja Sp. z o.o., ul. Łokuciewskiego 5 lok. 3, 01-470 Warszawa, NIP: 522-317-55-90, REGON: 
385225249, KRS: 0000821628, będącą organizatorem Punktu Opieki Dziennej Mała Akademia 
Misia, 01-470 Warszawa, ul. płk. W. Łokuciewskiego 5 lok. 3, 
zwaną dalej Akademią Misia, 
reprezentowaną przez: 
 

Krzysztofa Płotczyka – członka Zarządu 
 

a  
 

………………………………………………………………………….. ……………………………………. …………………………….. 
Imię i nazwisko Mamy / Opiekunki Prawnej PESEL Nr dowodu 

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

Adres zamieszkania Mamy / Opiekunki Prawnej 

oraz 
 
………………………………………………………………………….. ……………………………………. …………………………….. 

Imię i nazwisko Taty / Opiekuna Prawnego PESEL Nr dowodu 

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

Adres zamieszkania Taty / Opiekuna Prawnego 

 
zwanymi dalej Rodzicami / Opiekunami 
 

 
§1. Przedmiot i czas obowiązywania umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych  

w Punkcie Opieki Dziennej Mała Akademia Misia dla Dziecka: 
 
Imiona i nazwisko Dziecka ………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL Dziecka ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
2. Umowę zawiera się na czas nieokreślony począwszy od dnia ……………………………………. r. 
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§ 2. Obowiązki Akademii Misia 
 
Akademia Misia zobowiązana jest do: 
1. sprawowania opieki nad dzieckiem w godzinach pracy Akademii Misia, 
2. zapewnienia warunków do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie 

zajęć, zabaw oraz sprawowanie fachowej opieki nad Dzieckiem, 
3. zapewnienia wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i pedagogicznej, 
4. zapewnienia wyżywienia, tj. trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad – zupa i drugie danie, 

podwieczorek), zgodnie z deklaracją rodziców zamieszczoną w Karcie Informacyjnej, 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pobytu Dziecka w Akademii Misia. 
6. udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłej choroby Dziecka i natychmiastowego 

powiadomienia Rodziców / Opiekunów o zaistniałym fakcie. 
 

§3. Obowiązki Rodziców / Opiekunów 
 
Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do: 
1. Rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia karty informacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 

oraz Upoważnienia do odbioru dziecka, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Zapoznania się z obowiązującą w Akademii Misia Wyprawką oraz dostarczenia jej elementów 

najpóźniej w pierwszym dniu obecności Dziecka w Akademii Misia. 
3. Współpracy z Akademią Misia w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym. 
4. Przyprowadzania Dziecka do Akademii Misia pomiędzy godz. 7.00 a 9.00 i odebrania go do 

godziny 18:00. 
5. Osobistego odbioru Dziecka z Akademii Misia lub przez osoby wskazane przez Rodziców / 

Opiekunów w Upoważnieniu do odbioru Dziecka, z wyłączeniem osób nieletnich, nie 
posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych lub będących w stanie nietrzeźwym.  

 

a) Akademia Misia ma prawo odmówić wydania Dziecka osobie postronnej, nieupoważnionej 
oraz osobie, co do której występuje podejrzenie o możliwość nie zapewnienia Dziecku 
dostatecznego bezpieczeństwa. 

b) Osoba odbierająca Dziecko musi posiadać przy sobie dokument tożsamości, który 
zobowiązana jest okazywać na prośbę personelu Akademii Misia. 

c) Osoba odbierająca zawsze zgłasza wyjście z Dzieckiem opiekunowi grupy. 
 

6. Nieprzyprowadzania do Akademii Misia Dziecka chorego lub też Dziecka, u którego pojawiły się 
objawy chorobowe. 

7. Niezwłocznego odbierania z Akademii Misia Dziecka, u którego w ocenie personelu wystąpiły 
objawy chorobowe. 

8. Powiadomienia Akademii Misia na piśmie, co do medycznych wskazań i przeciwwskazań 
dotyczących sposobu żywienia Dziecka. 

9. Terminowego uiszczania opłat przewidzianych w Cenniku, dostępnym na stronie 
www.akademiamisia.pl oraz w siedzibie Akademii Misia. 

 
§4. Płatności, zniżki, nieobecności 

 
1. Usługi świadczone w Akademii Misia są płatne. 
2. Rodzice / Opiekunowie w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy wpłacają 

wpisowe w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).  
3. Miesięczne opłaty składają się z czesnego i opłaty za wyżywienie. 
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Czesne za wykonywanie usług wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych wynosi 1400,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) miesięcznie. 

4. Czesne nie podlega zwrotowi. 
5. Czesne naliczane jest z góry za każdy miesiąc i płatne do 5-go dnia każdego miesiąca na 

rachunek bankowy podany w pkt. 16 poniżej. 
6. Opłata za dzienne wyżywienie (3 posiłki) wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100), 

a miesięczna wartość opłaty za wyżywienie jest każdorazowo uzależniona od liczby dni pracy 
Akademii Misia w danym miesiącu.   

7. Opłata za wyżywienie obliczana jest z góry w oparciu o liczbę dni pracy Akademii Misia w 
danym miesiącu. W pierwszym miesiącu uczęszczania Dziecka do Akademii Misia, opłata 
pobierana jest w pełnej wysokości, w każdym kolejnym miesiącu opłata jest pomniejszana o 
liczbę zgłoszonych nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. 

8. Opłata za wyżywienie wnoszona jest na specjalnie do tego celu wydzielony rachunek bankowy 
podany w pkt. 17 poniżej. 

9. Nieobecność Dziecka w Akademii Misia należy zgłaszać do godziny 17.00 dnia poprzedniego. 
Tak zgłoszona nieobecność uprawnia Rodziców / Opiekunów do odliczenia opłaty za 
wyżywienie za kolejny dzień. W przypadku niedotrzymania tego terminu opłata za wyżywienie 
za dzień następny zostanie naliczona. 

10. Wysokość czesnego oraz opłata za wyżywienie ustalana jest w danym roku szkolnym, który 
trwa od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia roku bieżącego (gdy umowa jest podpisana . Z 
istotnych przyczyn może ona ulec zmianie. W takim przypadku Rodzice / Opiekunowie zostaną 
poinformowani o planowanej zmianie opłat i jej przyczynach oraz wezwani do podpisania 
aneksu do niniejszej umowy. Brak akceptacji nowych stawek przez Rodziców / Opiekunów 
skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy na zasadach określonych w §5.  

11. Za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu Dziecka w Akademii Misia poza godzinami 
otwarcia Rodzice / Opiekunowie uiszczą dodatkową opłatę w wysokości 25,00 zł.  

12. Jeżeli Dziecko w okresie wakacyjnym (1.07-31.08) nie korzysta z usług Akademii Misia (przez 
pełny miesiąc kalendarzowy) Rodzice / Opiekunowie wnoszą kwotę czesnego w wysokości 
1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za dany miesiąc. 

13. Warunkiem koniecznym skorzystania z obniżonego czesnego jest wcześniejsze zadeklarowanie 
nieobecności Dziecka w Akademii Misia. 

14. W przypadku, kiedy zapis Dziecka do Akademii Misia nie następuje od pierwszego dnia 
miesiąca, wysokość czesnego za ten miesiąc zostaje naliczona proporcjonalnie do liczby 
pozostałych dni w tym miesiącu, podobnie jak pobierana z góry opłata za wyżywienie. 

15. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
16. Opłata czesnego dokonywana jest na rachunek nr: 88 1140 2004 0000 3902 7963 5952. 
17. Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek nr: 34 1140 2004 0000 3202 7980 3331. 
18. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, powstała na skutek działań Rodziców / Opiekunów, 

lecz bez jej uprzedniego wypowiedzenia nie zwalnia ich z obowiązku opłat z tytułu czesnego, 
do końca okresu wypowiedzenia, w zależności od daty jego złożenia. 

 
 

§5. Rozwiązanie umowy 
 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Akademię Misia oraz przez Rodziców / Opiekunów z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 
pierwszego dnia następnego miesiąca, po jego złożeniu. 

2. Rezygnacja z usług Akademii Misia wymaga formy pisemnej. Niezachowanie wymienionej 
formy nie zwalnia Rodziców / Opiekunów z uiszczania opłat określonych w §4 Umowy. 
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3. W przypadku rezygnacji przez Rodziców / Opiekunów z usług świadczonych przez Akademię 
Misia, czesne nie podlega zwrotowi. 

4. Z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Rodziców / Opiekunów, Akademia Misia nie gwarantuje 
utrzymania miejsca i ma prawo zawrzeć nową umowę z kolejnymi klientami. 

5. Do momentu wygaśnięcia niniejszej Umowy Rodzice / Opiekunowie zachowują wszelkie prawa 
wynikające z Umowy, a Dziecko ma pełne prawo do korzystania z oferty Akademii Misia w 
zakresie określonym niniejszą Umową. 

6. Akademia Misia może rozwiązać Umowę w formie pisemnej w dowolnym momencie, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnej przyczyny. Ważną przyczyną 
uprawniającą do wypowiedzenia Umowy jest: 

a) rażące naruszanie przez Rodziców / Opiekunów postanowień niniejszej Umowy, mimo 
wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń, 

b) zaleganie z zapłatą należnych opłat przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. 
c) brak możliwości sprawowania opieki nad Dzieckiem z ważnej przyczyny, takiej jak epidemia, 

katastrofa, stan wyjątkowy itp. 
7. Akademia Misia może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany 

stanu zdrowia lub zachowania Dziecka, która uniemożliwia zapewnienie mu należytej opieki w 
Akademii Misia lub też w sytuacji, gdy dalsze przebywanie Dziecka w Akademii Misia może 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych Dzieci przebywających w 
placówce. 

 
§6. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
3. Rodzice / Opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Punktu Opieki Dziennej 

Akademia Misia i akceptują jego postanowienia. Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej www.akademiamisia.pl oraz w siedzibie Małej Akademii Misia, przy ul. płk. W. 
Łokuciewskiego 5 lok. 3 w Warszawie. 

4. Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku 
polubownego rozpatrzenia sprawy właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla 
siedziby Akademii Misia. 

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

 
 
 
 
 

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

Mała Akademia Misia Rodzice / Opiekunowie 

 


