
             

 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” 

 

 
Umowa uaktywniająca 

 

 
zawarta w dniu  ……………………………roku w ……………………………………………………pomiędzy:  

(data)                                                  (miejscowość) 

 

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

(imię i nazwisko, pesel) 

 

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

(adres) 

 

zwaną dalej Nianią,  

a  

Rodzicami/Rodzicem* samotnie wychowującym 

 
1)……………………….…………………………….………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko, pesel Rodzica) 
 
 

…………………………….…………………………….……………………………………………………………..  
(adres) 

 
 

2) …………………….…………………………….……………………………………………………………….…  
(imię i nazwisko, pesel Rodzica) 

 
 

…………………………….…………………………….……………………………………………………………..  
(adres) 

 
 

zwanym/i dalej Rodzicem/ami. 

 *(niepotrzebne skreślić) 

 
§1 

Na podstawie niniejszej umowy Rodzic zleca, a Niania zobowiązuje się do wykonywania należycie czynności 

związanych ze świadczeniem usług w postaci sprawowania opieki nad niżej powierzonym Dzieckiem/ Dziećmi w: 

 

Dziecko 1: 

 

…………………………………………………….., urodzonym w dniu …………………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka)                   (data urodzenia dziecka, pesel)     
 
 

Dziecko 2: 

 

…………………………………………………….., urodzonym w dniu …………………………………………... 
(imię i nazwisko dziecka)                   (data urodzenia dziecka, pesel)     
 
 



             

 

§2 

 

Opieka sprawowana będzie …….. dni w tygodniu (od ………………………….do ……….……………..), ……… 

godzin dziennie, w miejscu zamieszkania Zleceniodawcy/ów tj.: 

  

…………………………….…………………………….………………………………………………………...… 
(adres) 

 

§3 

 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:  

1) zagwarantowanie dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka;  

2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny 

dziecka, właściwych do wieku dziecka;  

3) zapewnienie Dziecku bezpieczeństwa i dbanie o jego dobro;  

4) ……………………………………………………………………………………………………………............  
(uzupełnić zgodnie z indywidualnymi potrzebami Dziecka) 

 
§4 

 

1. Z tytułu wykonywania obowiązków wchodzących w zakres niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się 

do comiesięcznej wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia do 5 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc 

w kwocie1: 

a) w okresie od lutego do lipca 2023 roku - …….………………………. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………) 

b) w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku - …….………………………. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………) 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy  

o numerze ………………………………………………………..……………………………… 

 

§5 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych  

i ubezpieczenia zdrowotnego.  

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zlecenia obejmuje wszelkie koszty i opłaty (w tym koszty 

dojazdów do miejsca realizacji zlecenia oraz przejazdów z dziećmi), jakie Zleceniobiorca ponosił będzie  

w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Konieczność poniesienia innych kosztów nieprzewidzianych 

 
1 Zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie § 6 ust. 2 maksymalny poziom refundacji nie może przekroczyć: 

• W okresie luty – lipiec 2023 roku – kwoty 2.706,40 zł, przy założeniu całkowitej wartości umowy w kwocie 3.383,00 
zł/miesięcznie (20 % opłata motywacyjna (wkład własny) wnoszona przez rodzica w kwocie 676,60 zł).  

• W okresie sierpień - listopad 2023 roku – kwoty 2.760,00 zł, przy założeniu całkowitej wartości umowy w kwocie 3.450,00 
zł/miesięcznie (20 % opłata motywacyjna (wkład własny) wnoszona przez rodzica w kwocie 690,00 zł).  

 



             

 

w umowie musi być każdorazowo uzgadniana ze Zleceniodawcą. 

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie społeczne od podstawy 

stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia opłacane będą przez Zleceniodawcę na 

zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§6 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia Zleceniodawcy Oświadczenia dla celów ubezpieczeniowych 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i do niezwłocznego informowania 

Zleceniodawcy o wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania Umowy związanych z podlegan iem 

obowiązkowi podatkowemu i ubezpieczeniowemu.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy w cyklach miesięcznych  

i przekazywania jej zleceniodawcy (wzór dostępny na stronie internetowej Projektu).  

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć innym osobom opieki nad Dzieckiem/Dziećmi, o którym/ch mowa w § 1 

Umowy.  

4. Zleceniobiorca oświadcza, że:  

a) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b)  posiada ważne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - orzeczenie o braku przeciwwskazań 

do sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3 i zobowiązuje się do ich niezbędnej aktualizacji w okresie 

sprawowania opieki nad Dzieckiem,  

c)  nie jest rodzicem Dziecka/ Dzieci, o którym/ch mowa w § 1 Umowy,  

d)  nie jest Rodzicem dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Aktywni 

zawodowo rodzice z nianią pod rękę”. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że przystępuje/nie przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 

W przypadku przystąpienia Zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego, składki na ubezpieczenie chorobowe 

opłaca Zleceniodawca na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych.  

 

§7 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od …………………… roku do ………………………………..…….. roku. 

 

§8 

 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem na 

piśmie.  

2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  

 



             

 

w szczególności w przypadku narażenia Dziecka na niebezpieczeństwo, braku dbałości o dobro Dziecka lub 

niewłaściwego realizowania funkcji opiekuńczych.  

 

§9 

 

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane przez 

Strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§10 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§11 

 

W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.  

 

§12 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

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

(podpis Zleceniodawcy)                                                                               (podpis Zleceniobiorcy) 

 

 




