
Zmiany w umowach 
cywilnoprawnych 2019

Paweł Ziółkowski

prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy 

i podatków

1



Stosunek pracy według KP

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony 
umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową 
cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, 
określonych w § 1.



Umowa zlecenia a przepisy KP

• Nie wolno stosować większości rozwiązań z KP, w szczególności:

– Nazywać zleceniobiorcy pracownikiem

– Gwarantować mu urlopów

• Wolno:

– Rozliczać podróże służbowe

– Zapewniać świadczenia BHP

– Dopuszczać zastępstwo (substytucję)



BHP

Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym 
wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy 
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom 
prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Art. 207. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W 
szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy;
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BHP

Art. 3041. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym 
przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na 
osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub 
inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na 
własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest 
obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w 
szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym 
egzaminom sprawdzającym;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
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Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 
dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło
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Dzieło a zlecenie

Dzieło:

▪ Umowa rezultatu

▪ „Nie ważne jak, ważne co”

▪ Czynność jest środkiem do celu

▪ Wynagrodzenie za rezultat

▪ Ryzyko obciąża wykonawcę

▪ Co do zasady brak ZUS

Zlecenie:

▪ Umowa należytego starania

▪ „Nie ważne co, ważne jak”

▪ Czynność jest celem

▪ Wynagrodzenie za usługę

▪ Ryzyko obciąża zleceniodawcę

▪ Co do zasady jest ZUS



Dzieło podczas kontroli ZUS

• ZUS niemal „z definicji” podważa umowy o dzieło. Stosuje przy tym 
zazwyczaj następującą argumentację :

– Jeżeli przedmiotem umowy jest usługa (czynność), to nie jest to dzieło

– Jeżeli przedmiotem umowy są czynności powtarzalne, to nie jest to 
dzieło

• Aby mieć szansę na obronę przed ZUS należy przestrzegać kilku zasad



Minimalne wynagrodzenie 2019

• Minimalne wynagrodzenie dla pracownika

» 2250 zł / miesiąc

(13,39 zł za godzinę przy 168 godzinach)

• Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy: 

» 14,70 zł / godzinę

(2469,60 zł za 168 godzin)
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Minimalne przy zleceniu

• W przypadku umów zlecenia (umów o świadczenie usług), 

wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego 

usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w 

taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż 

wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej.
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Przyjmujący zlecenie/świadczący usługi

Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi to: 

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów 
ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów 
zlecenia lub innych umów o świadczenie usług na rzecz przedsiębiorcy w 
rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo 
na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te 
podmioty działalności;

11



Periodyczność wypłat

• W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 
godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
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Ilość godzin

1) W przypadku umów zlecenia (umów o świadczenie usług) strony określają 
w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług.

2) W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania 
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący 
zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, 
elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin 
wypłaty wynagrodzenia.

3) Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, 
elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka 
organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w 
formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do 
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług, a w przypadku braku takiego pkt 2 stosuje się odpowiednio.
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Umowy wyłączone

• Umowy między osobami fizycznymi

• Umowy o świadczenie usług uregulowane w odrębnych przepisach

• Umowy wymienione w katalogu wyłączeń
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Katalog wyłączeń

• Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy:

1) umów zlecenia (o świadczenie usług) jeżeli o miejscu i czasie wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub 
świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez 
prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
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Wynagrodzenie prowizyjne

Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie 
uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w 
ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz 
których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

- takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, 
obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.
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Wyłączenia

3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,

e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego,

f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy 
w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w 
przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone 
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
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Wyłączenia

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą 
osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu 
na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie 
przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, 
przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich 
wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z 
podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter 
sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie 
zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, 
z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach 
świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych lub w podeszłym wieku.
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Grzywna

• Minimalne kontroluje PIP.

• Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo 
innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub 
świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca 
wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 
zł do 30 000 zł.
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Potrącenia

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają 
potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie 
należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP.

Art. 87 KP



Granice potrąceń

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych 
wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do 
wysokości połowy wynagrodzenia.

Art. 87 KP



Kwoty wolne od potrąceń

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 
przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym 
wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu 
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie 
należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek 
pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych 
przewidzianych w art. 108 KP.

Art. 871 KP



Potrącenia z umów cywilnoprawnych 

• U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji 
pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części 
płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika 
nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego 
rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie (art. 829 KPC). 



Zajęcia w 2019 r.

• Zgodnie z art. 833 § 21 KPC: Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy 
stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, 
których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne 
źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

ZAPRASZAM DO ZADAWANIA PYTAŃ
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