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UMOWA UAKTYWNIAJĄCA 

 
zawarta dnia ……………… r. w ........................................... pomiędzy: 

……………………………………………   (imię   i   nazwisko),   zam ............................................................................. , 

PESEL………………………………………….. 

zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

a rodzicami dziecka/dzieci opiekunami prawnymi wychowującymi dziecko/dzieci: 

…………………………………………….(imię      i      nazwisko),      zam.……………………………………………… 

PESEL………………………………………….. 

…………………………………………….(imię i nazwisko), zam.…………………………..………………… 

PESEL………………………………………….. 

 

zwanymi/zwanym   dalej   Zleceniodawcą. 

P R E A M B U Ł A 

Niniejsza umowa określa zasady sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w 

ramach Projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2” nr projektu: RPLD.10.01.00-10-B001/22. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X 

„Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. 

 
§ 1 

Celem umowy jest sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 

lat w czasie i miejscu wskazanym w umowie. 

 
§ 2 

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług w postaci sprawowania opieki nad: 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 
§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia………………. r. do dnia ......................... r. 

2. Opieka sprawowana będzie przez ………… godzin dziennie 1 , średnio ……godzin w tygodniu 2 w miejscu 

zamieszkania Zleceniodawcy, mieszczącym się pod adresem: 

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

w miejscu zamieszkania Zleceniobiorcy, mieszczącym się pod adresem3: 
 

1 Proszę podać średnią liczbę godzin sprawowania opieki dziennie, np. średnio 8 godzin dziennie. 
2 Proszę podać średnią liczbę godzin sprawowania opieki w tygodniu, np. średnio 40 godzin w tygodniu. 
3 Niepotrzebne skreślić. 



………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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w godzinach pomiędzy4 ................................. lub innych, zgodnie ustalonych przez Strony. 

 
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do sprawowania opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad powierzonym 

dzieckiem/dziećmi, zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy, mając na uwadze dobro dziecka oraz jego prawidłowy 

rozwój psychofizyczny i emocjonalny. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Zleceniodawcę o zaistniałych problemach natury 

medycznej, zdrowotnej i wychowawczej. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniodawcą w ramach uzgodnionych uprzednio sposobów 

postępowania w istotnych problemach natury wychowawczej. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować do wskazówek Zleceniodawcy w zakresie metod żywienia oraz preferencji 

żywieniowych dziecka/ dzieci. 

7. Ostateczna decyzja we wszelkich sprawach dotyczących dziecka/dzieci należy do Zleceniodawcy. 

8. Zleceniobiorca otrzyma niezbędne informacje, dotyczące korzystania z mieszkania Zleceniodawcy. 

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dotyczących zarówno 

dziecka/dzieci jak i Zleceniodawcy, w szczególności informacji dotyczących stanu majątkowego oraz życia 

prywatnego i zawodowego. Obowiązek ten trwa nadal po zakończeniu wykonywania przedmiotowej umowy. 

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się korzystać z urządzeń i przedmiotów gospodarstwa domowego Zleceniodawcy, 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi, wykazując dbałość o 

mienie Zleceniodawcy. 
 

§ 4 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

1) zagwarantowanie dziecku/dzieciom odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka/dzieci; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonemu dziecku/dzieciom, poprzez osobisty nadzór. 

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

dziecka, właściwych do wieku dziecka/dzieci. 

 
§ 5 

1. Z tytułu wykonywania obowiązków wchodzących w zakres niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości ……………….…. zł brutto (słownie 

………..……………………………………………..) wypłacane przez Zleceniodawcę w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca. 

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

………………………………………………………………………………….…… 

3. W przypadku świadczenia przez nianię opieki w niepełnym wymiarze, wysokość wynagrodzenia brutto będzie 

wyliczana proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do indywidualnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

wynikającego z niniejszej umowy w rocznym rozliczeniu podatkowym. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest refundowane w ramach projektu „Niania szansą na powrót do 

pracy 2” realizowanego przez Powiat Piotrkowski z siedzibą na ul. J. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 

Trybunalski NIP 7712305343, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim, UL. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski, (maksymalnie do kwoty wskazanej w 

Umowie uczestnictwa). 

6. Część składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani refundowana będzie z budżetu państwa, jako wkład 

publiczny w Projekcie – tylko od podstawy wynagrodzenia, stanowiącej, kwotę nie wyższą niż 50% 

 
4 Proszę wskazać realny zakres godzin pracy niani z uwzględnieniem możliwości dotarcia mamy do pracy i z pracy do dziecka np. 

zgodnie z czasem pracy mamy (może być zakres godzin popołudniowych lub zmienny, przy innym harmonogramie pracy). 



minimalnego wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z krajowymi przepisami, po spełnieniu określonych 
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przepisami warunków. 

7. Wynagrodzenie w części, o której mowa w ust. 5, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie” Działanie X.I „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. 

 
§ 6 

1. Zleceniodawca potwierdza, że działając   jako   administrator   danych   osobowych,   jest   uprawniony do 

przetwarzania oraz udostępnienia danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy 

i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych i zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie        

z         obowiązującymi         przepisami         prawa,         w         tym         w         szczególności z przepisami 

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) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). 

2. Zleceniobiorca na podstawie niniejszej umowy upoważnia Zleceniodawcę do udostępnienia swoich danych 

osobowych podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu tj. Ministrowi właściwemu ds. 

rozwoju regionalnego, Zarządowi Województwa Łódzkiemu, Powiatowi Piotrkowskiemu w imieniu którego 

działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, wyłącznie na potrzeby rozliczenia 

refundacji wynagrodzenia, o którym mowa w §5 w ramach projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2”, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że koszty dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca sprawowania opieki pokrywa 

Zleceniobiorca/Zleceniodawca (niepotrzebne skreślić). 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniobiorcy wszelkich uzasadnionych wydatków, które ten 

poczynił w celu należytego sprawowania opieki. 

 
§ 8 

1. Zleceniodawca     zobowiązuje     się     do     zgłoszenia     Zleceniobiorcy     do     ubezpieczeń     społecznych 

i ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie ze złożonym przez Zleceniobiorcę oświadczeniem do umowy 

uaktywniającej i zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy przepisami o ubezpieczeniach 

społecznych. 

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne od podstawy 

stanowiącej kwotę nadwyżki nad połową kwoty 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. 
 

§ 9 

Zleceniodawca oświadcza, że: 

1) oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu/świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł 

do ubezpieczeń społecznych/prowadzą działalność gospodarczą, 

2) dziecko/dzieci, o którym/których mowa w umowie, nie jest/nie są umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym 

oraz nie zostało / nie zostały objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, 

3) nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

 
§ 10 

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. 



4 

 

 

 

 
§ 11 

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

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

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

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

 
§ 14 

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

umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę (Uczestniczkę projektu) zostanie przekazana 

Realizatorowi Projektu. 

 

 

 
___________________________. _________________________ 

Podpis   Zleceniobiorcy   (Niani) 

___________________________. 

 
Podpis Zleceniodawcy (Rodzice) 


