
Umowa zlecenia a umowa o dzieło - podstawowe różnice 

  

Zlecenie Dzieło 

Przedmiot umowy  

Przedmiotem jest dokonanie przez przyjmującego 
zlecenie (zleceniobiorcę) określonej czynności prawnej 
(tzn. wywołującej skutek prawny)  na rzecz dającego 
zlecenie (zleceniodawcy).  

Przedmiotem jest wykonanie przez przyjmującego 
zamówienie (wykonawcę) dzieła, które  może mieć 
charakter zarówno materialny, niematerialny, 
samoistny (będzie istniało niezależnie od 
wykonawcy) i obiektywnie pewny do osiągnięcia. 

Odpowiedzialność wykonującego umowę  

Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania 
czynności zawartych w umowie 

Wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy 

Wynagrodzenie  

Wynagrodzenie można wypłacać w trakcie trwania 
umowy za realizację części umowy.  

Zgodnie z art. 642 k.c. odpłatność następuje po 
wykonaniu dzieła, chyba że umowa zapis w umowie 
dopuszcza odbiór dzieła etapami i wynagradzanie za 
każdą z jej części. 

Oskładkowanie  

 Umowa zlecenie powoduje obowiązek oskładkowania 
obowiązkowymi składkami emerytalno-rentowymi oraz 
składką zdrowotną. Składka chorobowa jest dobrowolna. 
Wyjątek stanowi umowa zawarta z własnym 
pracownikiem (od warunkiem, że pracownik nie  
przebywa na urlopie miecierzyńskim, rodzicielskim, 
wychowawczym lub bezpłatnym), która zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, jest przedłużeniem stosunku 
pracy i podlega oskładkowaniu tak jak umowa o pracę 
(art. 8 ust.2a ustawy sus)oraz umowa z osobą posiadającą 
w okresie podpisanej umowy inny tytuł do ubepieczenia - 
taka osoba obowiązkowo podlega tylko składce 
zdrowotnej. * 

Umowa o dzieło z reguły nie podlega składkom. 
Obowiązek oskładkowania postaje tylko wówczas 
gdy umowa zawierana jest z własnym pracownikiem, 
pod warunkiem, że nie przebywa on na żadnym z  
urlopów wymienionych w tabeli dotyczącej zlecenia. 
* 

Cudzoziemiec  

Ustawa nie różnicuje pracowników po kraju ich 
pochodzenia. Moment podlegania składkom powstaje gdy 
osoba wykonuje prace na terytorium Polski (art. 6 ust. 1 
Ustawy sus).  Zatem, tak jak obywatel Polski, jeśli osoba 
na terenie naszego kraju nie posiada innego tytułu do 
ubezpieczenia podlega wszystkim składkom (oprócz 
dobrowolnej chorobowej) * 

Tak jak powyżej, nie podlega składkom, chyba że 
pozostaje z UKSW w stosunku pracy. * 

* Od stycznia 2016r. Następuje zmiana zasad podlegania obowiązkowo składkom ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami 
składkom będzie podlegała każda umowa zlecenia do wartości minimalnego wynagrodzenia (prognozowane minimalne 
wynagrodzenie na 2016r. to 1850 zł brutto) 

 


