
                                                         
 

 

 

UMOWY CYWILNOPRAWNE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH – CZĘŚĆ 1:  

UMOWA ZLECENIE 

 

Funkcjonowanie zdecydowanej większości organizacji pozarządowych opiera się na 

projektach. Ich realizacja z kolei wiąże się z angażowaniem osób do wykonywania 

określonych zadań w ramach tych projektów. Mimo wielu słów krytyki, jakich doczekały 

się w ostatnich latach oraz niezbyt przyjemnego i nie zawsze sprawiedliwego określenia ich 

jako „umowy śmieciowe”, to właśnie umowy cywilnoprawne pozostają nadal jedną  

z najczęściej stosowanych form zatrudnienia osób. Warto jednak zadbać, by były 

poprawnie zawarte, jakiekolwiek bowiem błędy w ich sformułowaniu mogą rodzić 

poważne konsekwencje prawne dla obu stron.  

 

Z umową zlecenia mamy do czynienia wtedy, gdy przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) 

zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie 

(zleceniodawcy). W efekcie jako umowy zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego 

ujmowane mogą być tylko te umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych 

czynności prawnych. Regulują to art. 734-751 kodeksu cywilnego. Jednocześnie należy 

pamiętać, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, w związku z czym 

zleceniobiorcy przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy.  

Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące charakteru i sposobu wykonywania zlecenia. Jeśli 

bowiem z treści umowy zlecenia wynika konieczność wykonywania pracy w warunkach 

podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, to umowa ta 

jest w rzeczywistości umową o pracę (mimo że nie została tak nazwana). Kodeks pracy  

w art. 281 pkt. 1 wyraźnie wskazuje, że takie zachowanie stanowi wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika i podlega karze grzywny.  

W związku z tym, że do umów zleceń nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, 

zleceniobiorcy nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak: prawo do urlopu 

wypoczynkowego czy innych przerw w pracy. Takie uprawnienia mogą jednak przysługiwać 

wykonawcy zlecenia, gdy zapisano je w umowie. 



                                                         
 

 

Zleceniobiorca przyjmując zlecenie zobowiązuje się do należytej staranności w jego 

realizacji, ale nie do osiągnięcia umówionego rezultatu. Płacimy mu  zatem za wykonanie 

określonych czynności, nie możemy jednak domagać się konkretnego efektu tych czynności. 

Termin zapłaty strony mogą uregulować dowolnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 

zapłata nastąpiła po wykonaniu zlecenia.  

Należy przy tym zauważyć, że w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe 

często powstają takie stanowiska, dla których właśnie umowa zlecenie – a nie umowa  

o dzieło – jest odpowiednią formą. Dotyczy to koordynacji oraz wszelkich zadań 

wykonywanych przez asystentów, animatorów itp. 

Umowa zlecenia zostaje zawarta z chwilą zgodnego oświadczenia obu stron. Oświadczenie to 

zakłada, że zlecenie wykonywane będzie osobiście przez zleceniobiorcę (co zresztą wynika 

wprost z przepisów Kodeksu cywilnego (art. 738).  Dopuszczalne jest jednak powierzenie 

wykonania zlecenia osobie trzeciej. Może się to zdarzyć w uzasadnionej sytuacji: gdy 

zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności, na przykład przez chorobę lub inne 

zdarzenia uniemożliwiające mu osobiste wykonanie zlecenia. W takiej sytuacji zleceniobiorca 

ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zleceniodawcy o osobie swego zastępcy. 

Osoba, której powierzono wykonanie zlecenia, staje się zobowiązana wykonać zlecenie nie 

tylko w stosunku do zleceniobiorcy (który jej powierzył wykonanie zlecenia), ale również  

i w stosunku do zleceniodawcy.  

Umowa zlecenia może zostać wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze stron. Jeśli 

wypowie ją zleceniodawca, ciąży na nim obowiązek zwrotu zleceniobiorcy wydatków, które 

zleceniobiorca uczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz zapłaty zleceniobiorcy 

części wynagrodzenia odpowiadającej czynnościom wykonanym już przez zleceniobiorcę  

w wykonaniu zlecenia. 

Ponadto jeśli zleceniodawca wypowiedział umowę zlecenie bez ważnego powodu, musi 

wypłacić zleceniobiorcy odszkodowanie za szkody, jakie zleceniobiorca poniósł wskutek 

bezzasadnego wypowiedzenia umowy zlecenia. Podobnie działa to w drugą stronę -  jeśli 

zleceniobiorca wypowie zlecenie bez ważnej przyczyny, również odpowiada za szkodę, którą 

w wyniku wypowiedzenia umowy poniósł zleceniodawca. 



                                                         
 

 

Śmierć zleceniodawcy lub utrata przez niego zdolności do czynności prawnych sama w sobie 

nie powoduje wygaśnięcia zlecenia. Zobowiązania wynikające z umowy zlecenia przechodzą 

wówczas na jego spadkobierców jako długi spadkowe. Natomiast śmierć lub utrata zdolności 

do czynności prawnych przez zleceniobiorcę co do zasady spowoduje wygaśnięcie zlecenia. 

Ważną kwestią jest oskładkowanie umów zleceń.  

Zleceniodawca ma obowiązek odprowadzić do  ZUS wszystkie składki, jeśli umowę zlecenia 

zawarł z obecnym pracownikiem lub z osobą, która nie ma żadnego innego tytułu rodzącego 

obowiązek ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy z własnym pracownikiem, 

pracodawca ma obowiązek sumowania przychodów pracownika należnych z obu umów oraz 

obliczania składek od łącznej kwoty przychodów pracownika (zleceniobiorcy).  

Jeżeli natomiast umowę zawarto z osobą, która nie jest ubezpieczona z innego tytułu,  

to składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowa, natomiast w przypadku 

ubezpieczenia chorobowego - dobrowolna. Ubezpieczeniu wypadkowemu dana osoba 

podlega obowiązkowo, jeżeli świadczenie wykonywane jest w siedzibie lub w miejscu 

prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę. Bez względu ma miejsce wykonywania pracy 

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest obowiązkowe.  

Jeśli umowa zlecenia zawierana jest z osobą, która ma inny tytuł do ubezpieczenia, wówczas 

obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątek stanowią osoby uczące się do  

26 roku życia. Osoby takie nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu  

i rentowemu. Nie ma znaczenia, czy studiują w systemie dziennym, wieczorowym czy też 

zaocznym. 

Warto także pamiętać, że jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi mniej niż 

200zł, wówczas stosuje się podatek ryczałtowy i nie uwzględnia kosztów uzyskania 

przychodów. Oznacza to, że w przypadku, gdy zleceniobiorca z tytułu realizacji zlecenia ma 

otrzymać 180zł, 18% podatku liczymy bezpośrednio od tej kwoty. Takie wynagrodzenie i tak 

obliczony podatek jest wykazywane na koniec roku w PIT 8 AR (a nie PIT 4R), zaś 

zleceniobiorcy nie wystawiamy wtedy PIT-11. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania do sytuacji,  w której umowa zlecenie obejmuje 

czynności, od których wykonania wynagrodzenie obliczane jest wg stawki godzinowej lub 

gdy zlecenie ma charakter cykliczny (np. co miesiąc wypłacamy zleceniobiorcy 180zł z tytułu 



                                                         
 

 

wykonanych czynności, przy czym umowa zawarta jest na więcej niż 1 miesiąc). Wówczas 

stosujemy ogólne zasady obliczania wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. 

 

     Jolanta Kluba   

      Doradca dla organizacji pozarządowych 

 


