
V

Spis treści

Wykaz skrótów ............................................................................................ XIII
Wykaz literatury .......................................................................................... XVII
Wprowadzenie ............................................................................................ XIX

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło ........................... 1
1. Oferta zawarcia umowy .................................................................. 2
2. Podpis ............................................................................................. 4

Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia ........................................... 11
1. Przedmiot umowy ........................................................................... 11
2. Strony umowy ................................................................................. 12
3. Należyta staranność ........................................................................ 13

Rozdział III. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia ............................. 15
1. Konstrukcja zobowiązania zleceniobiorcy ........................................ 15
2. Wynagrodzenie ............................................................................... 20
3. Zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania zlecenia ................. 25
4. Zakaz działalności konkurencyjnej .................................................. 32
5. Kary umowne .................................................................................. 36

5.1. Szkoda .................................................................................... 38
5.2. Wina ........................................................................................ 39

6. Powierzenie wykonywania zlecenia osobie trzeciej .......................... 43

Rozdział IV. Ustanie umowy zlecenia ........................................................ 49
1. Wypowiedzenie natychmiastowe ..................................................... 49
2. Modyfikacja możliwości natychmiastowego wypowiedzenia

umowy ............................................................................................ 51
3. Porozumienie stron ......................................................................... 54



Spis treści

VI

4. Wygaśnięcie na skutek śmierci lub utraty pełnej zdolności do
czynności prawnych ........................................................................ 55

5. Rozliczenie stron ............................................................................. 55
6. Przedawnienie roszczeń .................................................................. 58

Rozdział V. Dzieło a zlecenie ..................................................................... 63
1. Różnice pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło ...................... 63
2. Szkolenia, wykłady – umowa zlecenia czy umowa o dzieło .............. 69

Rozdział VI. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego jako przedmiot
umowy ......................................................................................................... 79

Rozdział VII. Prawa i obowiązki stron umowy o dzieło ............................ 91
1. Prawa i obowiązki stron umowy – uwagi ogólne .............................. 91
2. Wynagrodzenie przy umowie o dzieło ............................................. 96
3. Rękojmia i gwarancja ...................................................................... 102

3.1. Rękojmia ................................................................................. 102
3.2. Gwarancja ............................................................................... 104

Rozdział VIII. Zakończenie umowy o dzieło .............................................. 107
1. Odstąpienie od umowy ................................................................... 107
2. Zakończenie umowy ........................................................................ 110

Rozdział IX. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę ............................ 115
1. Uwagi wstępne ................................................................................ 115
2. Kierownictwo pracodawcy .............................................................. 118
3. Obowiązki pracownika .................................................................... 120
4. Wskazanie miejsca i czasu wykonywania umowy ............................ 122
5. Uprawnienia władcze pracodawcy .................................................. 122

Rozdział X. „Podróże służbowe” zleceniobiorców i wykonawców dzieła 125
1. Wyjazdy w celu wykonania umowy ................................................. 125
2. Rozliczanie wyjazdów ..................................................................... 130

2.1. Zapisy w umowach jako podstawa rozliczania kosztów
delegacji .................................................................................. 130

2.2. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych ....... 131
2.2.1. Środek transportu ......................................................... 132



Spis treści

VII

2.2.2. „Inne wydatki” .............................................................. 133
2.2.3. Wyjazdy krajowe ........................................................... 134

2.2.3.1. Dieta ..................................................................... 134
2.2.3.2. Koszty noclegu ...................................................... 136
2.2.3.3. Przejazdy miejscowe ............................................. 137

2.2.4. Podróże zagraniczne ..................................................... 137
2.2.4.1. Dieta ..................................................................... 138
2.2.4.2. Noclegi .................................................................. 139
2.2.4.3. Ryczałty na jazdy lokalne ...................................... 140

Rozdział XI. Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
umowach cywilnoprawnych ....................................................................... 143

1. Zakres obowiązków zleceniodawcy (zamawiającego) ...................... 143
2. Dokumentowanie realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny

pracy wobec zleceniobiorców .......................................................... 149
3. Odpowiedzialność pracodawcy ....................................................... 150
4. Rozkład kosztów związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny

pracy ............................................................................................... 151

Rozdział XII. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem 153

Rozdział XIII. Rozliczenia podatkowo-składkowe z tytułu umów
zlecenia i o dzieło ....................................................................................... 161

1. Źródło przychodów ......................................................................... 161
2. Wycena świadczeń niepieniężnych .................................................. 162
3. Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych ....................................................................................... 163
4. Koszty autorskie w wysokości 50% .................................................. 169
5. Wyższe zaliczki na wniosek ............................................................. 173
6. Brak obowiązku poboru zaliczek ..................................................... 173
7. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i ze składek

na ubezpieczenie społeczne ............................................................. 174
8. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne .................. 180
9. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki ....................... 184

10. Kiedy podstawa wymiaru ulega proporcjonalnemu obniżeniu ......... 186
11. Wycena świadczeń niepieniężnych dla celów składkowych .............. 188



Spis treści

VIII

Rozdział XIV. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych .......................................................................... 191

1. Fundusz Pracy ................................................................................. 191
2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ..................... 195

Rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ........................ 197
1. Zasiłek chorobowy .......................................................................... 197

1.1. Okres wyczekiwania ................................................................ 197
1.2. Zaliczanie wcześniejszych okresów ubezpieczenia ................... 199
1.3. Zasiłek bez okresu wyczekiwania ............................................ 200
1.4. Wysokość zasiłku .................................................................... 203
1.5. Okresy, w jakich zasiłek nie przysługuje .................................. 205
1.6. Zasiłek po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ............................. 210

2. Zasiłek opiekuńczy .......................................................................... 212
2.1. Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym ............ 214
2.2. Wyłączenia .............................................................................. 214
2.3. Opieka różnych osób ............................................................... 215

3. Zasiłek macierzyński ....................................................................... 216
4. Okres, przez jaki przysługuje zasiłek macierzyński .......................... 218
5. Urlop ojcowski ................................................................................ 221
6. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla zleceniobiorców .......... 222

6.1. Ustalanie i wypłata zasiłków ................................................... 222
6.2. Ustalanie wysokości świadczeń ............................................... 226

7. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla zleceniobiorców lub
wykonawców dzieła wykonujących zlecenie zawarte z własnym
pracodawcą ..................................................................................... 228

Rozdział XVI. Zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy ..................... 233

Rozdział XVII. Przepisy antydyskryminacyjne ........................................... 237

Rozdział XVIII. Praktyczne przykłady rozliczeniowe ................................ 241
1. Uzyskanie przychodu zwolnionego ze składek na ubezpieczenie

społeczne, a podlegającego opodatkowaniu .................................... 241



Spis treści

IX

2. Uzyskanie przychodu zwolnionego zarówno ze składek na Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, jak i z podatku dochodowego od osób
fizycznych ....................................................................................... 242

3. Uzyskanie przychodu w formie pieniężnej i niepieniężnej ................ 244
4. Uzyskanie zasiłku z ubezpieczenia społecznego ............................... 248
5. Rozliczenie zleceniobiorcy będącego jednocześnie pracownikiem

zleceniodawcy ................................................................................. 248
6. Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym ................................... 251
7. Przychody niepieniężne a zaliczka ................................................... 254
8. Umowa zlecenie i o dzieło zawarta między osobami fizycznymi

nieprowadzącymi działalności gospodarczej ................................... 254
9. Zatrudnienie zleceniobiorcy cudzoziemca ....................................... 255

10. Oddelegowanie zleceniobiorcy do pracy za granicę (terytorium Unii
Europejskiej) ................................................................................... 259

Rozdział XIX. Umowa zlecenia jako obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń
emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego ................................................. 267

1. Umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczeń .......................... 267
2. Zbieg umowy zlecenia z innymi tytułami ......................................... 268

2.1. Kilka umów zlecenia ............................................................... 268
2.2. Umowa zlecenia i umowa o pracę ............................................ 272

2.2.1. Umowa zlecenia i umowa o pracę wykonywane na rzecz
tego samego pracodawcy .............................................. 272

2.2.2. Umowa zlecenia i umowa o pracę wykonywane dla
dwóch różnych podmiotów ........................................... 273

2.3. Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty ..................... 275
2.4. Umowa zlecenia i umowa o pracę z emerytem lub rencistą

(obie umowy wykonywane na rzecz różnych podmiotów) ....... 276
2.5. Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności

gospodarczej ........................................................................... 277
2.5.1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność

gospodarczą, dla której najniższą podstawę wymiaru
składek stanowi 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego ........................................ 277



Spis treści

X

2.5.2. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność
gospodarczą, dla której właściwa jest podstawa
wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego
wynagrodzenia za pracę ................................................ 278

2.5.3. Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej .............................................. 279

2.6. Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej .................................. 280

2.6.1. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym
pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej .............................................. 280

2.6.2. Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem
niż własny pracodawca i niewykonywana na jego
rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej ................................................................. 280

2.7. Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej i prawo do emerytury lub renty .......................... 281

2.7.1. Uprawnienia emerytalne ............................................... 281
2.7.2. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ............... 281

2.8. Zbieg umowy zlecenia z innymi tytułami ................................. 283
2.8.1. Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego ... 283
2.8.2. Umowa zlecenia i przebywanie na urlopie

wychowawczym ............................................................ 283
2.8.3. Umowa zlecenia i umowa o dzieło ................................. 283
2.8.4. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem .................... 284
2.8.5. Umowa zlecenia i praca nakładcza ................................ 285
2.8.6. Umowa zlecenia i pełnienie funkcji członka rady

nadzorczej ..................................................................... 286
2.9. Informacja od ubezpieczonego ................................................ 286

2.10. Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ....................... 287
2.11. Podsumowanie ........................................................................ 288

Rozdział XX. Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach ........ 291
1. Zatrudnienie bezrobotnego na podstawie umowy o dzieło .............. 291
2. Konsekwencje finansowe odstąpienia od umowy o dzieło przez

zamawiającego ................................................................................ 293



Spis treści

XI

3. Umowa zlecenia, umowa o dzieło z podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą .................................................................. 294

4. Dodatkowa umowa zlecenia z pracownikiem .................................. 297
5. Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy zlecenia ..................... 301
6. Właściwość sądu w umowie zlecenia ............................................... 304
7. Raport z wykonania zlecenia ........................................................... 306
8. Umowy zlecenia w samorządzie ...................................................... 307
9. Porównanie sytuacji zleceniobiorcy i pracownika a przepisy

o dyskryminacji ............................................................................... 309

Rozdział XXI. Wzory umów ........................................................................ 313
1. Umowa zlecenia (wersja 1) ............................................................. 313
2. Umowa zlecenia (wersja 2) ............................................................. 316
3. Umowa zlecenia (wersja 3) ............................................................. 320
4. Umowa o dzieło .............................................................................. 324


