
PRACOWNIA REHABILITACJI
ZAWODOWEJ
UMOWA ZLECENIE 
I UMOWA O DZIEŁO

Kodeksu pracy, który jest podstawowym źródłem prawa

pracy, zawiera się różnego rodzaju umowy o pracę.

Kodeksu cywilnego, który reguluje stosunki cywilnoprawne

między osobami fizycznymi  i  osobami  prawnymi zawiera się

m.in. umowę  zlecenia i  umowę o dzieło.

Podejmując zatrudnienie, podpisujemy z pracodawcą umowę. 

W Polsce występują różne formy  zatrudnienia.  Ze względu na

charakter prawny umów, dzieli się je na formy wynikające z

kodeksu pracy oraz wynikające z kodeksu cywilnego. I tak na

podstawie:



UMOWA ZLECENIE:
Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie, przez przyjmującego

zlecenie, określonej czynności  prawnej  (odpłatnie  lub 

 nieodpłatnie)  na  rzecz  zleceniodawcy.  

Stronami  umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub

osoby prawne z zastrzeżeniem, że posiadają one zdolności  do 

 czynności  prawnych.  

Zleceniodawca  zleca  wykonanie  określonych  czynności, a 

 zleceniobiorca  wykonuje  zlecenie.  Umowa  zlecenie  może  mieć  

charakter  odpłatny  lub nieodpłatny. W przypadku zlecenia

nieodpłatnego, koniecznym jest zawarcie w umowie zapisu o braku

wynagrodzenia. Jeżeli takiego zapisu nie ma, a z umowy lub z

okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać

zlecenie bez wynagrodzenia, to  w  takim  przypadku uznaje się

zlecenie jako płatne. Przy braku dokładnego określenia wysokości

wynagrodzenia, zleceniobiorcy  należy  się  „wynagrodzenie

odpowiadające  wykonanej  pracy”,  przy  ustalaniu którego bierze

się pod uwagę czas poświęcony na wykonanie zlecenia, stopień

skomplikowania czynności  będących  przedmiotem  zlecenia, 

 przygotowanie  zawodowe  zleceniodawcy.

Zleceniobiorca  ma  obowiązek  informować zleceniodawcę  o 

 przebiegu  wykonywania umowy,  a  na  zakończenie –przedstawić  

mu  sprawozdanie  z  jej  wykonania.



UMOWA ZLECENIE:
Zlecenia  są umowami  starannego  działania. Oznacza to, że ważna

jest wykonywana praca na rzecz zleceniodawcy, która

niekoniecznie musi prowadzić do określonego rezultatu. Kodeks

cywilny nie zastrzega dla ważności umowy zlecenia żadnej formy,

co oznacza, że może być ona zawarta w sposób dowolny tj. ustnie,

pisemnie lub w sposób dorozumiany. Nie ma  w  Kodeksie

cywilnym  również  żadnych  ograniczeń  dotyczących  czasu 

 trwania  umowy.

Umowa  zlecenia  podobnie jak umowa o pracę, wiąże się z

obowiązkiem opłacania składki  zdrowotnej, chyba  że  pracownik 

 ma  składki  opłacane  z  innego  tytułu  (np.  jest studentem  i  nie 

 ukończył  26  roku  życia,  ma  umowę  o  pracę  lub  też  prowadzi  

działalność gospodarczą – ale  w  innym  zakresie  niż  przedmiot 

 objęty  umową). Opłata  składki chorobowej jest dobrowolna.



UMOWY O DZIEŁO:
Zawierając  umowę  o  dzieło  przyjmujący  zamówienie 

 zobowiązuje się  do  wykonania oznaczonego dzieła, a

zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest

typową umową rezultatu, umową odpłatną i dwustronnie

zobowiązującą. Warunkiem  zaistnienia  umowy  o  dzieło  jest

określenie w umowie, jakie dzieło ma wykonać przyjmujący

zamówienie. Dzieło może mieć charakter  materialny, np. 

 stworzenie  bazy  danych,  napisanie  artykułu  lub  niematerialny, 

 np. organizacja wycieczki. Umowa  musi  określać  rodzaj 
 dzieła,  termin  wykonania,  sposób  i  wysokość zapłaty.

Jeżeli przedmiot   umowy będzie  niewłaściwie  lub  nieterminowo 

 wykonany, zamawiający  może  od  niej  odstąpić.  

Taka  umowa  nie  daje  pracownikowi  żadnej  ochrony socjalnej,

pracodawca zaś nie bierze odpowiedzialności za zapewnienie

warunków BHP, urlopu, odprawy pieniężnej, zasiłku.

Niewątpliwą  zaletą  ww.  umowy jest  to,  że  zamawiającego  nie 

 interesuje,  kiedy i w jaki sposób jest ona realizowana, ważny dla

niego jest tylko efekt końcowy. Wysokość wynagrodzenia za

wykonane dzieło powinna być określona w umowie, choć nie 

 koniecznie  kwotowo.  Zamiast  tego  mogą  znaleźć  się  tam 

 wskazówki  do  określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy,

które miałyby określać, czego spodziewa się zamawiający i za co

mógłby zapłacić wyższe wynagrodzenie, a za co niższe. 



UMOWY O DZIEŁO:
W  przypadku  kiedy strony, w   momencie   zawierania   umowy,

nie  są  w  stanie  precyzyjnie  ustalić  elementów składowych

kształtujących wynagrodzenie, takich jak np. czas trwania usługi,

ceny materiałów czy zakres pracy, wówczas mogą przyjąć

wynagrodzenie kosztorysowe.

Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umów o pracę i umów

zleceń, nie wiąże się z koniecznością opłacania składek z tytułu

ubezpieczenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy  wykonawca  dzieła 

 świadczy  pracę  na  rzecz  swojego  pracodawcy).



UMOWY O PRACĘ A UMOWA O DZIEŁO
>>>https://www.youtube.com/watch?v=4uJ33moCYek<<<

https://www.youtube.com/watch?v=4uJ33moCYek

