UMOWA ZLECENIE nr
Zawarta w dniu ….. pomiędzy:
reprezentowana przez ………………………. - zwanym dalej Zleceniodawcą
a
…………………………………… - zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie następujących czynności:
PEŁENIENIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY NA KOLONI W………………………………………………
§2
Czynności zostaną wykonane w terminie:
§3
Integralną częścią niniejszej umowy są: zakres czynności obowiązków wychowawcy placówki wypoczynku,
oświadczenie o odpowiedzialności materialnej oraz deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na
wycieczkach, koloniach i obozach.
§4
1. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je z zachowaniem należytej
staranności samodzielnie.
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane w ramach niniejszego
zlecenia.
3. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim.
§5
1. Za wykonane czynności Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę ……. zł (słownie: ………) w
terminie........ dni od daty wykonania pracy i złożenia rachunku. Od w/w wynagrodzenia Zleceniodawca
odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia: zdrowotne i społeczne jeżeli będą wymagane.
2. W wypadku użycia narzędzi i materiałów Zleceniodawcy, Zleceniobiorca po zakończeniu prac jest zobowiązany do
ich rozliczenia. Rozliczenie może również nastąpić w każdym momencie na żądanie Zleceniodawcy.
§6
1. W razie niewłaściwego wykonywania obowiązków Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym.
2. W przypadku wykonywania powierzonych obowiązków w sposób nienależyty lub zaprzestania ich wykonywania
Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
3. Zleceniobiorcy przysługuje /nie przysługuje* od Zleceniodawcy zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji
zbiorowej do miejsca wykonywania/rozpoczęcia umowy zlecenia wskazanego przez Zleceniodawcę. Zwrot kosztów
nastąpi po przesłaniu do siedziby Zleceniobiorcy oryginałów dowodów poniesionych kosztów (rachunki, bilety) w
nieprzekraczalnym terminie do 14 dni po zakończeniu umowy zlecenia.
§7
1. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonywaniu
czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że stan jego zdrowia
pozwala na wykonanie zlecenia.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest zainteresowany podpisaniem umowy o pracę ze Zleceniodawcą.
§8
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dane osobowe uczestników (Zbiór danych) w rozumieniu art.31 Ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, których jest Administratorem w rozumieniu
Ustawy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Zbioru Danych, na zasadach przewidzianych Ustawą oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz przetwarzania danych tylko i wyłącznie dla potrzeb realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

§9
Zleceniodawca nie zwraca kosztów indywidualnego dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania zlecenia.
W szczególnych przypadkach, wskazanych przez Zleceniodawcę lub przez niego zaakceptowanych, Zleceniodawca
zwróci koszty dojazdu (powrotu) Zleceniobiorcy do (z) miejsca wykonywania zlecenia (placówka kolonijna, miejsce
wyjazdu grupy kolonijnej). Koszty, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane (bilety PKP, PKS).
§10
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na
ustalenia pozaumowne. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
§11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

__________________

___________________

(zleceniodawca)

(zleceniobiorca)

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW
WYCHOWAWCY PLACÓWKI WYPOCZYNKU
Miejscowość:........................................................ Termin: ........................................
Imię i nazwisko
Adres Zamieszkania:
Do obowiązków wychowawcy kolonii należy:
I. Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci, odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd,
higienę, zdrowie, wychowanie, w tym:
1. Wychowawca rozpoczyna pełnienie swojej funkcji na godzinę przed planowanym wyjazdem na
wypoczynkiem dzieci, a kończy ją dopiero po zakończeniu wypoczynku
i przekazaniu dzieci rodzicom lub prawnym opiekunom oraz po uzyskaniu zgody na zakończenie pracy
przez kierownika.
2. Opiekę nad powierzoną grupą dzieci wychowawca przejmuje w momencie ulokowania dzieci w
środku transportu, a kończy ją w chwili przekazania wszystkich dzieci rodzicom.
3. Posiada znajomość wszystkich dokumentów stosowanych w placówce wypoczynku (regulaminu,
zarządzeń, instrukcji, dotyczących zasad i przepisów bhp oraz plan pracy kolonii). Informuje i
objaśnia powyższe dzieciom, które zostały mu powierzone.
4. Wykonuje polecenia kierownika, jego zastępcy w zakresie opieki, nadzoru, bezpieczeństwa dziecka
oraz realizacji planów pracy obowiązujących placówce wypoczynku.
5. Odpowiada w pełni za bezpieczeństwo dzieci przydzielonej grupy przez całą dobę
w czasie na który zawarta została umowa (dotyczy umów cywilno-prawnych). Kontroluje miejsca pracy
zajęć uczestników w zakresie bezpieczeństwa.
6. Pełni dyżury nocne w czasie określonych przez kierownika.
II. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci, zastępuje im
rodziców, w tym:
1. Prowadzi w miarę potrzeby depozyt pieniężny dzieci swojej grupy.
2. Sprawdza stan faktyczny wyposażenia dzieci z posiadanym przez nie spisem wyposażenia i wykazuje
troskę o ich właściwe użytkowanie.
3. Współpracuje ściśle z lekarzem i higienistką, przeprowadza codzienne obserwacje stanu zdrowia i
samopoczucia dzieci.
4. Sprawdza przestrzeganie przez dzieci higieny osobistej i zasad dobrego wychowania.
III. Wykonuje czynności niezbędne do właściwego funkcjonowania kolonii
i realizacji planu pracy kolonii, w tym:
1. Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Wychowawców i odprawach personelu.
2. Prowadzi dziennik zajęć oraz wymaganą dokumentację zgodnie z zaleceniami kierownika lub jego
zastępcy,

3. Przejmuje odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenia przydzielone w użytkowanie dzieciom
prowadzonej grupy.
4. Dąży do pełnego poznania dzieci w ramach przydzielonej grupy posługując się odpowiednimi
metodami z zakresu wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.
5. Określa obowiązki poszczególnych członków grupy, ustala porządek w grupie i reguły współżycia.
6. Samodzielnie i we właściwy sposób rozwiązuje wszystkie trudności wynikające
w trakcie pracy z grupą.
7. Wnioskuje o usunięcie z wypoczynku dzieci jawnie naruszających dyscyplinę
i regulamin uczestnika wypoczynku, a także jednostki wpływające demoralizująco na grupę.
8. Swoim zachowaniem i postawą wychowawca jest dla dzieci wzorem kultury osobistej
sumienności, obowiązkowości oraz przykładem wspaniałego organizatora wypoczynku.
IV. Czynnie uczestniczy w życiu kolonii, organizuje i prowadzi zajęcia w grupie, w tym:
1. Rozpoznaje środowisko, w którym zlokalizowana jest kolonia w aspektach: krajobrazowym,
kulturowym, kulturalno-rekreacyjnym.
2. Nawiązuje współpracę z innymi koloniami.
3. Aktywnie włącza się do obchodów świąt, uroczystości, imprez ogólnokolonijnych, jak również
środowiskowych.
4. Organizuje zajęcia swojej grupy dążąc do pełnej akceptacji i aktywizacji jej uczestników.
OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ
Z tytułu przyjętych na siebie obowiązków, ponoszę pełną odpowiedzialności materialną za sprzęt i
majątek z którego korzystać będę w okresie wykonywanych zaleconych czynności.
Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich strat powstałych na skutek mojego niedopatrzenia lub
wadliwie prowadzonej przeze mnie eksploatacji powierzonego mi sprzętu.
Zgadzam się na pokrycie (przez potrącenie mi należnych mi poborów za prace na placówce
wypoczynku) równowartości udokumentowanych strat wynikłych z mojej winy.
Podstawa prawna: art. 415,471 K.C.
DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach, koloniach i obozach
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na.............................................................
w okresie od dnia .................................. do dnia ............................ oświadczam, co następuje:
a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/łam się ze wszystkimi materiałami
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
b) Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach
wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków wychowawcy.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z niniejszym zakresem czynności i obowiązków, oświadczeniem o
odpowiedzialności materialnej oraz deklaracją w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach,
koloniach i obozach i akceptuję je bez zastrzeżeń.

Wrocław, dnia........................

.................................................
Zleceniobiorca

