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ZAŁ 6 

 

 

 

..............................................                                                               ................................... dn. ............................... 

(pieczęć)                                                                                                 (miejscowość)                                                              
             

 
ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR 

02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 

 
 

Umowa w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi/osobą zależną 
 

Zawarta w …………………..dnia…………… pomiędzy: 
                                miejscowość 

 

1) Matką / ojcem/opiekunem prawnym*……………………………………………… 
                                                                                                                     (imię i nazwisko) 

legitymującą(ym) się dowodem osobistym Seria…….Nr…………zamieszkałą(ym) 

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

zwanym dalej Zleceniodawcą  

a 

 

2) ……………………………………………….zwaną(ym) dalej Zleceniobiorcą 
                                (imię i nazwisko) 

legitymującą(ym) się dowodem osobistym Seria…….Nr………zamieszkałą(ym) 

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

I. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego sprawowania opieki 

od dnia…………………do dnia………………… nad wymienionym(i) dzieckiem/dziećmi: 

 

 

1……………………………………………………………………………………………… 
                                                  imię i nazwisko, data urodzenia dziecka 

 

2……………………………………………………………………………………………… 
                                                      imię i nazwisko, data urodzenia dziecka 

II. W ramach określonego w części I przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a)sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi w dniach pracy Zleceniodawcy tj. 

od………………………………………do………………………………………(podać dni tygodnia) 

w godzinach od…………………do…………………. lub w przypadku wykonywania pracy w 
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systemie zmianowym nie mniej niż………………………….dziennie. 
                                                                                       (liczba godzin) 

b)sprawowania opieki w miejscu……………………………………………………… 
                                                                                                                (adres) 

c)wykonywania niżej wymienionych obowiązków:…………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

III. Za sprawowanie opieki ustala się zapłatę w wysokości……………..zł, słownie………… 

……………………………….............. . Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać ustaloną 

kwotę do……… dnia następnego miesiąca przelewem na konto…………………………… 
                                                                                                                                                     (numer konta) 

lub do rąk własnych Zleceniobiorcy*. 

IV. Na pisemny wniosek każdej ze stron dopuszcza się możliwość zmiany warunków lub 

rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem…………………. okresu wypowiedzenia. 

V. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

…………………………….                                 …………………………………. 
podpis zleceniodawcy                                                                                        podpis zleceniobiorcy 

 

 

 

 

 

Przychody z tytułu wykonywania usługi opieki nad dziećmi na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło zawartej 

pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej zaliczane są do przychodów z tzw. 

innych źródeł. W związku z tym niania zobowiązana jest całe uzyskane dochody wykazać w rocznym zeznaniu 

podatkowym. Podstawa prawna: Art. 10 ust.1 pkt 9 i art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku 

dochodowym od osób fizycznych t.j. DZ.U. 10. 51. 307 z późn. zm. 
 

 

* niepotrzebne skreślić 


