
Przykładowa umowa: 

  
UMOWA  ZLECENIA  ZWANA  UMOWĄ  UAKTYWNIAJĄCĄ 

  
Zawarta w dniu ………..w …………………….. pomiędzy: 

 
(imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

NIP ......................., PESEL ......................... 
 

(imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
NIP ......................., PESEL ......................... 

 
zwaną/ym/ymi dalej Zleceniodawcą/Zleceniodawcami 

 
a (imię/imiona, nazwisko), zam. w ………….., (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

NIP ........................., PESEL .........................., 
 

zwaną dalej Zleceniobiorcą, 
 

o treści następującej: 
 

§ 1. 
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań  
z zakresu sprawowania opieki nad dzieckiem, jako niania. 
 

§ 2. 
1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym 

……………………………….. 
2. Lokal znajduje się przy (ulica, kod pocztowy, miejscowość) ……………………….. 
3. Opieka będzie sprawowana w godzinach od ….. rano do ….. w dniach …... 

 
§ 3. 

Zleceniobiorca będzie sprawował opiekę nad ….. dzieckiem/dzieci (wskazać liczbę)  
Zleceniodawcy. 
 

§ 4. 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej 

nad powierzonym mu dzieckiem/dziećmi, w zgodzie ze wskazówkami Zleceniodawcy, 

mając na uwadze dobro dziecka oraz jego prawidłowy rozwój psychofizyczny i 

emocjonalny. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego mu dziecka/powierzonych mu dzieci; 

b) zagwarantowania właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 



dziecku/dzieciom, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka/dzieci; 

c) higienicznych warunków przygotowywania posiłków. 

3. Zleceniobiorca gwarantuje wypoczynek powierzonego jego opiece 

dziecka/powierzonym jego opiece dzieciom. 

4. Zleceniobiorca zapewnia dziecku/dzieciom, jeśli pogoda na to pozwala, przebywanie 

na świeżym powietrzu. 

 
§ 5. 

1. Wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynosi ...................... zł. 
2. Wynagrodzenie jest płatne ……. dnia każdego miesiąca, przelewem na konto 

Zleceniobiorcy /z dołu gotówką do rąk własnych. 
 

§ 6. 
Zleceniobiorca oświadcza, że nie przystępuje/przystępuje do dobrowolnego 

ubezpieczenia chorobowego.  

§ 7. 
Umowa zostaje zawarta na okres od………………. do ……………….  
 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10. 
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z ................................ wyprzedzeniem, na piśmie 

(dotyczy obu Stron).  
2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z umowy. 
 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

Zleceniodawca/Zleceniodawcy 
 
 
 
 

Zleceniobiorca 

  
 



WAŻNE 
Do umowy uaktywniającej stosuje się – w zakresie nieuregulowanym w ustawie o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 - odpowiednio przepisy o zleceniu. 


