
UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

zgodna z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr
45, poz. 235)

Zawarta w …………………………………………… w dniu ……………………………………………. 
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………
zam. …………………………………………………………………………………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze ………………………………………
PESEL ………………………………, zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a
………………………………………………………………………………………………………………………
legitymującą/ym  się  dowodem  osobistym  o  serii  i  numerze  …………………………
PESEL..........................  oraz……………………………………………………………………
legitymującą/ym się  dowodem osobistym o  serii  i  numerze  ……………………………
PESEL………………………………,
zam. …………………………………………………………………………………………………………..,  
zwanymi dalej Zleceniodawcą,

zwanymi dalej Stronami.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad dzieckiem/dziećmi
w czasie i miejscu wskazanym w umowie.

§ 2
LICZBA DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy opiekę nad …………… dzieckiem/dziećmi:

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

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

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………………………

§3
CZAS I MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI

Opieka sprawowana będzie przez …..... dni w tygodniu,  w dniach:  …......................, w
godzinach  od…....  do.........  ,  w ….................................,  przy  ulicy..............................
będącym miejscem zamieszkania Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy.
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§4
OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  sprawowania  pełnej  i  odpowiedzialnej  opieki  nad
powierzonym jej dzieckiem/dziećmi, w zgodzie ze wskazówkami Zleceniodawcy, mając na
uwadze  dobro  dziecka.  Zleceniobiorca  odpowiedzialny  będzie  również  za  pomoc
dziecku/dzieciom w nauce według wskazówek Zleceniodawcy.

§5

WYNAGRODZENIE
Z  tytułu  wykonywania  czynności  opiekuńczo  –  edukacyjnych,  określonych  w  umowie,
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości …......... zł brutto, które
wypłacane będzie mu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z dołu gotówką do rąk
własnych/na konto o numerze …...............................................................................

§6
CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony od................ do …..................
Rozwiązanie umowy może nastąpić przez obie Strony z ….......................uprzedzeniem,
na piśmie. 
Zleceniodawca  ma  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w
przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§7

UZGODNIENIA DODATKOWE
W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  ogólne  przepisy  prawa
polskiego oraz w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
Wszelkie  spory  wynikające,  lub  związane  z  wykonaniem  niniejszej  umowy,  które  nie
zostaną rozstrzygnięte przez Strony polubownie, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy
dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron. 

…........................................... …..........................................
   Podpis Zleceniobiorcy Podpis Zleceniodawcy
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