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1. Ogólna charakterystyka umowy zlecenia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określo-
nej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Typowa umowa zlecenia dotyczy zatem wykonywania tylko pewnej grupy czyn-
ności, które można zakwalifikować jako czynności prawne. Najczęściej w praktyce 
posługujemy się określeniem umowa zlecenia na oznaczenie umowy nienazwanej 
(obejmującej wykonywanie innych niż czynności prawne na rzecz zlecającego), do 
której stosujemy odpowiednio przepisy o zleceniu.

W prawie cywilnym przedmiot umowy zlecenia został ujęty wąsko, co wyraźnie ją 
różnicuje od umowy o pracę. Umowa zlecenia w znaczeniu sensu stricte obejmuje 
zobowiązanie do dokonania czynności prawnej, a w znaczeniu sensu largo obejmuje 
czynności o charakterze faktycznym (wyrok NSA w Warszawie z 3.12.2007 r., I OSK 
1655/06).

Wyróżniamy tutaj następujące strony stosunku prawnego:

1) dającego zlecenie (zleceniodawcę) – czyli stronę zlecającą wykonanie określo-
nych czynności;

2) przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) – czyli stronę zobowiązującą się do wy-
konania tych czynności.

Jest to umowa starannego działania, na podstawie której dana osoba zobowiązuje się 
do dołożenia należytej staranności w wykonaniu swojej pracy (wykonaniu zobowią-
zania). O prawidłowej realizacji umowy przez zleceniobiorcę nie decyduje jej efekt, 
ale właśnie odpowiednie wykonywanie działań (podobnie jak przy umowie o pracę).

Zgodność działań zleceniodawcy z zawartą umową a efekt działania 8

Marcin P. zobowiązał się prowadzić korepetycje z matematyki z synem państwa S.  
Po trzech miesiącach okazało się, że uczeń nie zrobił żadnych postępów. Czy Pan Mar-
cin otrzyma swoje wynagrodzenie?

Zleceniobiorca nie mógł zostać zobowiązany do nauczenia syna państwa S. mate-
matyki. Zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, posiadanych umiejętności 
i wiedzy, aby osiągnąć ten rezultat. Jeżeli prowadził korepetycje rzetelnie, przeka-
zując w przystępny, dostosowany do odbiorcy sposób wiedzę z zakresu, na jaki 
strony się umówiły, nie można obniżyć jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlece-
nia. Ocenie podlegać będzie zgodność działań zleceniobiorcy z zawartą umową – 
częstotliwość prowadzenia korepetycji, odpowiedni dobór materiału, zakres przed-
stawianej wiedzy, metoda nauczania, jeśli strony taką określiły. 

1. Ogólna charakterystyka umowy zlecenia
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Forma umowy

Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że zlecenie ma 
się łączyć z pełnomocnictwem do dokonania czynności, do wykonania której wy-
magana jest forma szczególna. A zatem, co do zasady zawierając umowę zlecenia, 
możemy ograniczyć się do formy ustnej, ale oczywiście do celów dowodowych zale-
cana jest forma pisemna. Łatwiej będzie wtedy dowieść, jakie zobowiązania ciążą na 
zleceniobiorcy czy na jaką kwotę wynagrodzenia strony się umawiały, nie mówiąc 
już o udowodnieniu samego faktu zawarcia umowy.

Forma pisemna może wynikać z zasad przyjętych w firmie lub instytucji lub np. 
z projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego zatrudnia-
ni są zleceniobiorcy.

2. Zatrudnienie zleceniobiorcy – najważniejsze 
czynności krok po kroku

Czynność Uwagi

Uzgodnienie treści umowy Strony ustalają wzajemne zobowiązania; 
w tym miejscu należy zwrócić szczególną 
uwagę na zawierane w umowie treści – 
ważne, byśmy naprawdę wzięli na siebie 
zobowiązanie w tej treści, którą planowaliśmy

Zawarcie umowy

Uzyskanie od zleceniobiorcy oświadczeń 
i informacji niezbędnych do wykonywania 
przez zleceniodawcę obowiązków płatnika 
zaliczki na podatek dochodowy oraz składek 
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne

W przypadku zlecenia, które nie będzie 
wykonywane w ramach działalności 
gospodarczej zleceniobiorcy to 
zleceniodawca będzie płatnikiem zarówno 
zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych (i tym samym zobowiązany będzie 
do przekazania zleceniobiorcy informacji 
o pobranych zaliczkach w roku 
kalendarzowym), jak i składek 
ubezpieczeniowych

W razie potrzeby skierowanie na badania 
lekarskie oraz zapewnienie przeszkolenia 
bhp, odzieży i obuwia roboczego, środków 
ochrony indywidualnej itp.

zob. rozdział poświęcony bhp

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszeń do ubezpieczeń obowiązkowych 
dokonuje się w terminie 7 dni od daty 
powstania obowiązku ubezpieczenia

Dla zleceniobiorców nie tworzymy teczki akt osobowych. 

2. Zatrudnienie zleceniobiorcy – najważniejsze czynności krok po kroku
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Obecnie nie ma obowiązku zawiadamiania powiatowego urzędu pracy o zatrud-
nieniu bezrobotnego lub powierzenia mu wykonywania innej pracy zarobkowej. 
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dokona-
na ustawą z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 6, poz. 33) zniosła 
m.in. obowiązek pobierania od każdej osoby, którą zatrudniamy lub powierzamy 
wykonywanie innej pracy zarobkowej, oświadczenia o rejestracji w rejestrze osób 
bezrobotnych oraz obowiązek informowania właściwego powiatowego urzędu pra-
cy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.

Do końca stycznia 2009 r. pracodawca był zobowiązany zawiadomić na piśmie, 
w okresie do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy (czyli ten, w którym dana oso-
ba jest zarejestrowana) o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub 
o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.

Pojęcie „inna praca zarobkowa” oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług 
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub 
spółdzielni usług rolniczych. Przepisy nie rozgraniczały w zakresie obowiązku zgło-
szenia informacji o zatrudnieniu bezrobotnego ani czasu trwania danej umowy, ani 
też wysokości należnego z tytułu jej wykonania wynagrodzenia.

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę

3.1. Porównanie umowy zlecenia z umową o pracę

Umowa o pracę i umowa zlecenia mają podobny charakter.   Obie są umowami sta-
rannego działania, a nie umowami rezultatu. W obu zatem nie oceniamy realizacji 
zobowiązania jedynie przez pryzmat skutków, jakie praca przyniosła, lecz przede 
wszystkim prawidłowość wykonywania pracy (pewien wyłom stwarza tutaj zada-
niowy czas pracy, gdzie duży nacisk położony został jednak na efekt pracy – realiza-
cję, wykonanie zadania).

Umowy te stwarzają jednak innego rodzaju więź zobowiązaniową i zdecydowanie inne 
są też skutki ich zawarcia. Mamy tutaj bowiem do czynienia z zatrudnieniem pra-
cowniczym z całą „nadbudową” prawa pracy oraz z zatrudnieniem cywilistycznym 
z łączącą się z nim swobodą kształtowania treści umowy, zdecydowanie mniejszym 
katalogiem skutków jej zawarcia dla stron. 

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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Umowa zlecenia a umowa o pracę – niektóre różnice

Umowa o pracę Umowa zlecenia

Podporządkowanie praco-
dawcy

Występuje. Jest to istotny element 
stosunku pracy.

Nie występuje.

Forma pisemna Tak. W przypadku braku takiej 
formy pracodawca musi na piśmie 
potwierdzić warunki umowy.

Zalecana, ale nie konieczna.

Wynagrodzenie Zawsze. Przepisy określają minimal-
ne wynagrodzenie za pracę.

Pracownikom przysługują różnego 
rodzaju odprawy pieniężne (zwią-
zane ze zwolnieniami z przyczyn 
niedotyczących pracowników, 
z tytułu przejścia na emeryturę 
lub rentę).

Może być nieodpłatna. Nie ma 
określonego minimalnego wyna-
grodzenia. Zleceniobiorcom nie 
przysługują odprawy pieniężne.

Czas pracy Możliwą długość pracy określają 
przepisy Kodeksu pracy.

Nie stosujemy przepisów o czasie 
pracy.

Urlopy Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy.

Nie ma. Strony umowy mogą prze-
widzieć formę płatnego zwolnienia 
z wykonywania zlecenia, która 
będzie miała charakter urlopu.

Odpowiedzialność dyscy-
plinarna

Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy.

Nie ma.

Odpowiedzialność mate-
rialna

Określona w przepisach Kodeksu 
pracy i aktach wykonawczych.

Określona w przepisach Kodeksu 
cywilnego – bardziej surowa odpo-
wiedzialność niż w odniesieniu do 
pracownika.

Przepisy chroniące trwałość 
umowy

Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy.

Nie ma.

Bhp Tak, ścisły obowiązek przestrzega-
nia przez pracodawcę i pracownika.

Tak, ale nie zawsze i nie aż w takim 
zakresie, jak w przypadku umowy 
o pracę.

Możliwość przekazania 
wykonania osobie trzeciej

Niedopuszczalna. Dopuszczalna.

Ochrona rodzicielstwa 
i macierzyństwa

Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy.

Nie ma.

3.2. Kiedy zawarcie umowy zlecenia może zostać 
uznane za obejście przepisów o zawieraniu umów 
o pracę

Treść umowy zlecenia może w wielu przypadkach de facto tworzyć stosunek pracy 
– często umowa cywilnoprawna zawiera postanowienia charakterystyczne dla za-
trudnienia pracowniczego. Nie można jednak w związku z tym popadać w przesadę. 
Nie każde postanowienie umowne w jakikolwiek sposób powiązane z umową o pra-
cę wskazuje, że z taką właśnie umową mamy do czynienia. 

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę

http://beckinfobiznes.pl/mailing/d_m_mat/ebooki_form/zk78eb090410.html


8 z 20 Umowa zlecenia — porównanie z umową o pracę i umową o dzieło

Zobacz także: Teczka kadrowca

Zgodnie z definicją stosunku pracy przez nawiązanie tego stosunku pracownik zo-
bowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Za-
trudnienie na tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez 
względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Kwalifikacja umowy

Sprawa kwalifikacji umowy nie jest wcale w wielu przypadkach prosta. Jak wskazał 
SN w wyroku z 26.3.2008 r., I UK 282/07, o rodzaju zawartej umowy decyduje 
nie tylko i nie tyle jej nazwa, ile cel i zgodny zamiar stron. O wyborze podsta-
wy zatrudnienia decyduje bowiem przede wszystkim zgodna, autonomiczna wola 
stron. Kwalifikacja umowy o świadczenie usług, jako umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, budzi w praktyce istotne trudności i należy jej dokonywać metodą 
typologiczną, tj. poprzez rozpoznanie i wskazanie jej cech przeważających (domi-
nujących).

Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym przedmiocie wyjaśnia niektóre prak-
tyczne wątpliwości. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nie można zakładać, 
że strony mające pełną zdolność do czynności prawnych miały zamiar zawrzeć umo-
wę o innej treści (umowę o pracę) niż tę, którą zawarły (umowę zlecenia) – wyrok 
Sądu Najwyższego z 5.9.1997 r., I PKN 229/97, OSNAPiUS 1998/11/329). Przepisy 
nie kreują zatem domniemania prawnego zawarcia umowy o pracę w każdym 
przypadku świadczenia pracy. 

Fakt zawarcia umowy o pracę, a nie umowy zlecenia trzeba wykazać. Jeżeli umo-
wa ma wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym 
ich nasileniem, o jej typie (rodzaju) decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy, 
który może być wyrażony także w nazwie umowy (wyrok SN z 18.6.1998 r., I PKN 
191/98, OSNP 1999/14/449). Trzeba pamiętać też o tym, że zamiar zawarcia umo-
wy o dzieło, zlecenia, a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą nadać 
cywilnoprawnego charakteru zatrudnieniu zainicjowanemu taką umową, jeśli wyka-
zuje ono w przeważającym stopniu cechy stosunku pracy (wyrok SN z 9.7.2008 r., 
 I PK 315/07).

Wyroki Sądu Najwyższego

Znamienne dla tej kwestii jest uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 7.4.1999 r., 
I PKN 642/98 (OSNP 2000/11/417), w którego tezie wskazano, że nazwa umowy 
nie ma znaczenia, jeżeli nawiązany stosunek prawny ma cechy wskazane w art. 22 
§ 1 KP: W świetle ustalonego stanu faktycznego sprawy niezasadny jest także zarzut 
naruszenia art. 22 § 1 i § 11 KP. Strony zawarły bowiem umowę zlecenia, która od-
powiadała ich woli i której znaczenie nie może być negliżowane przy wyprowadzaniu 
konsekwencji z art. 22 § 11 KP. Z przepisu tego wynika, że nazwa umowy przyjęta 
przez strony nie ma znaczenia tylko wtedy, gdy nawiązany stosunek prawny ma cechy 

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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wskazane w art. 22 § 1 KP, a to oznacza, że intencja stron wyrażająca się w przyję-
ciu takiej lub innej nazwy umowy i określonego ujęcia jej postanowień nie może być 
uważana za pozbawioną znaczenia w każdym przypadku stwierdzenia, że praca jest 
wykonywana za wynagrodzeniem. Jeżeli bowiem brak jest istotnych dalszych cech 
stosunku pracy, a w szczególności wykonywania pracy pod kierownictwem praco-
dawcy, to nie ma podstaw do stosowania art. 22 § 11 KP i przyjmowania, że strony 
łączył stosunek pracy. Zawierając umowę zlecenia strony dają wyraz swojej woli, 
iż praca nie będzie wykonywana w warunkach ścisłego podporządkowania i ko-
operacji wymaganych w stosunkach pracy. 
Z ustaleń faktycznych przyjętych w zaskarżonym wyroku, które nie zostały skutecz-
nie zakwestionowane, wynika, że właśnie w stosunku prawnym nawiązanym przez 
powoda brak było wymaganego w art. 22 § 1 KP podporządkowania pracowniczego, 
a w każdym razie przyjęcie takiej tezy na tle tych ustaleń – zdaniem Sądu Najwyższe-
go – mieściło się w dopuszczonych przez prawo granicach, zwłaszcza jeżeli uwzględnić 
istniejący w tym zakresie znaczny brak jednoznaczności kryteriów oceny formułowa-
nych w dotychczasowym orzecznictwie sądowym i w doktrynie prawa pracy.

Wykonywanie takich samych czynności może występować w ramach umowy o pra-
cę i umowy cywilnoprawnej. Cechą umowy o pracę nie jest pozostawanie w dys-
pozycji pracodawcy, bo to może występować też w umowach cywilnoprawnych, 
lecz wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy (pracy podporządko-
wanej). Ta cecha ma charakter konstrukcyjny dla istnienia stosunku pracy (wyrok 
SN z 25.11.2005 r., I UK 68/05, Wokanda 2006/4/26).

Sąd Najwyższy w wyroku z 15.10.1999 r., I PKN 307/99 (OSNP 2001/7/214) stwier-
dził, że przy ocenie charakteru stosunku prawnego łączącego strony (umowa o pra-
cę, umowa zlecenia) należy uwzględniać specyfikę funkcjonowania podmiotu za-
trudniającego. Umowa zlecenia z reguły określa rodzaj wykonywanych czynności 
i w zasadzie nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i wykony-
waniu stosownie do jego potrzeb czynności zlecanych na bieżąco.

W wyroku Sądu Najwyższego z 6.10.1998 r. I PKN 389/98 (OSNP 1999/22) wskaza-
no, że określenie w umowie czynności, z zastrzeżeniem ich osobistego wykonywa-
nia w określonych dniach i godzinach, nie przesądza o nawiązaniu stosunku pra-
cy, ponieważ takie elementy występują też w stosunkach cywilnoprawnych. Wyzna-
czanie dni i godzin czynności nie może być wystarczające do uznania kierownictwa 
pracodawcy w rozumieniu art. 22 KP. Wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych osobie wykonującej pracę na podstawie umowy 
zlecenia przemawia za tym, że strony łączy stosunek pracy (wyrok SN z 4.12.1998 r., 
I PKN 484/98, OSNAPiUS z 2000/2/62). 

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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Przeciwko możliwości uznania umowy zlecenia za umowę o pracę przemawiają 
m.in.:
1) okoliczność, że stosunek prawny zawiera elementy obce stosunkowi pracy, jak na 

przykład konieczność „odpracowania” urlopu (wyrok SN z 12.1.1999 r., I PKN 
535/98, OSNP 2000/5/175);

2) brak bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy (wyrok SN 
z 28.10.1998 r., I PKN 416/98, OSNP 1999/24/775);

3) wykonywanie w sklepie pracy sprzedawcy „na wezwanie” pracodawcy w celu 
zastępstwa pracowników nieobecnych w pracy z powodu urlopu lub choroby, 
bez ustalenia warunków zatrudnienia (wyrok SN z 28.6.2001 r., I PKN 498/00, 
OSNP 2003/9/222);

4) brak obowiązku wykonywania poleceń (wyrok SN z 11.4.1997 r., I PKN 89/97, 
OSNP 1998/2/35).

Cechy stosunku pracy

Zatrudnianie za wynagrodzeniem nie jest cechą wyłącznie stosunku pracy, element 
ten w logiczny sposób występuje we wszystkich umowach zarobkowych. Podobnie 
określenie rodzaju pracy, gdyż w każdej umowie – także umowie cywilnoprawnej 
– trzeba scharakteryzować w jakiś sposób prace, które ma wykonywać dana osoba. 
Istotna jest tutaj dalsza część tej definicji: „pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę”. 

Zgodnie z powszechnie panującą zarówno w orzecznictwie, jak też w literaturze pra-
wa pracy opinią to podporządkowanie pracownika pracodawcy jest najważniej-
szą, najbardziej podstawową cechą stosunku pracy, która odróżnia stosunek pracy 
od innych umownych stosunków prawnych. 

Kierownictwo pracodawcy stanowi – oprócz obowiązku osobistego wykonywania 
pracy oraz związania pracownika miejscem pracy i czasem pracy – ustawowe kry-
terium kwalifikacyjne stosunku pracy. Koniecznym składnikiem kierownictwa pra-
codawcy jest kierowanie pracą, co najmniej przez wyznaczanie zadań oraz kontrolę 
i ocenę ich wykonania. Istotnym, chociaż nie koniecznym, przejawem kierownictwa 
pracodawcy jest uprawnienie do nakładania kar porządkowych (Z. Góral – red., 
„Z zagadnień współczesnego prawa pracy”, Warszawa 2009 r.).

Kierownictwo pracodawcy

Przez kierownictwo pracodawcy należy w ogólnym zarysie rozumieć możliwość 
wydawania wiążących poleceń w zakresie wykonywania pracy. Wynika z niego obo-
wiązek podporządkowania się pracowników przełożonym i pewnego rodzaju hie-
rarchiczność w związku z istnieniem stosunku pracy. Chodzi tu przede wszystkim 
o możliwość zlecania na bieżąco pracy (zadań) do wykonania. Jeżeli taki element 
w danym stosunku prawnym występuje zawsze, mamy do czynienia z umową 
o pracę. Jest to bowiem kwintesencja stosunku pracy, element, który nie może wy-
stąpić w zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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Problemem jest jednak rzeczywiste znaczenie pojęcia „kierownictwo pracodaw-
cy”, które zostało zawarte w definicji stosunku pracy z art. 22 KP („Przez nawiąza-
nie 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.”). 

Musimy rozróżnić to pojęcie od zależności, jaka powstaje w umowie zlecenia. 
Występujące w umowie zlecenia pewnego rodzaju „kierownictwo zlecającego” 
może wyrażać się w udzielaniu wskazówek, fachowych wskazówek, zaleceń, zleceń, 
propozycji, rad (zob.: Z. Góral – red., „Z zagadnień współczesnego prawa pracy”, 
Warszawa 2009 r.). Mamy tutaj zatem do czynienia z władztwem, ale raczej o cha-
rakterze merytorycznym, a nie porządkowym. 

Przyjmuje się obecnie, iż pojęcie „kierownictwo” ma znaczenie szersze i obejmu-
je podporządkowanie pracownika pracodawcy w procesie świadczenia pracy, czyli 
kompetencje pracodawcy do wydawania pracownikowi wiążących poleceń dotyczą-
cych pracy oraz udzielanie pracownikowi wskazówek co do sposobu świadczenia 
pracy w technicznym tego słowa znaczeniu.

Uprawnienia kierownicze

Węzeł zależności i podporządkowania objawia się przede wszystkim w uprawnieniu 
pracodawcy lub osób przez niego upoważnionych do kierowania pracą. W istocie 
sens uprawnień kierowniczych (dyrektywnych) polega głównie na bezpośrednim 
kształtowaniu procesu pracy przez wydawanie poleceń. W ten sposób dokonuje 
się konkretyzacji obowiązków pracownika, które w umowie o pracę i przepisach 
są z natury rzeczy ustalane dość ogólnie (B. Bury, „Podporządkowanie pracownika 
pracodawcy”, PiP 2006 nr 9). 

W ramach uprawnień kierowniczych pracodawca ma możliwość wydawania pracow-
nikowi wiążących poleceń, o ile spełniają one cechy wskazane w art. 100 KP:
1) dotyczą pracy;
2) nie są sprzeczne z przepisami prawa;
3) nie są sprzeczne z umową o pracę.

Jak podkreśla B. Bury („Podporządkowanie pracownika pracodawcy”), mogą być 
one realizowane w rozmaitej postaci (nakazy, zakazy, wskazania, zarządzenia, in-
strukcje) i formie (ustna i pisemna), a są adresowane do konkretnego pracownika 
lub do grupy pracowników.

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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Granice podporządkowania

Granice podporządkowania zakreślają bezwzględnie obowiązujące przepisy pra-
wa (nie tylko prawa pracy, ale i innych gałęzi prawa, np. prawa karnego), zasady 
współżycia społecznego, rodzaj umówionej pracy (wyjątki zostały ściśle określone 
– patrz np. art. 42 § 4 oraz art. 81 § 3 KP) oraz zagrożenia dla zdrowia i życia (patrz 
art. 210 KP).

Możliwość stosowania kar porządkowych

Jednym z przejawów podporządkowania pracownika pracodawcy jest możliwość 
stosowania kar porządkowych (M. Piankowski [w:] Jackowiak – red., M. Piankow-
ski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z ko-
mentarzem, 2004 r.). 

Na marginesie zauważmy ciekawą uwagę: „Wprowadzenie do art. 22 § 1 KP elemen-
tu wyznaczenia przez pracodawcę miejsca i czasu wykonywania pracy, jako samoist-
nych kryteriów charakteryzujących stosunek pracy, zdaje się zawężać pojęcie kierow-
nictwa pracodawcy do wyznaczania pracownikowi zadań („co ma robić”) i sposobu 
ich wykonywania („jak ma robić”), co jest – jak sądzę – niezamierzonym efektem tej 
nowelizacji” (Z. Góral – red., „Z zagadnień współczesnego prawa pracy”).

Kierownictwo pracodawcy widoczne jest wyraźnie w stosunku do pracowników 
niskiego szczebla, zwłaszcza wykonujących prace mało zindywidualizowane. Pro-
blemy powstają wówczas, gdy mówimy o grupach pracowników zajmujących się 
pracą wymagającą bardzo wysokich kwalifikacji, wykonujących specyficzne zadania 
(prace twórcze, lekarze, prawnicy). Niektórzy z takich pracowników mają wręcz za-
gwarantowaną prawnie daleko idącą niezależność od pracodawcy w zakresie spo-
sobu wykonywania pracy (np. radca prawny, lekarz). Pracodawca ma tutaj niekiedy 
bardzo ograniczony wpływ na określenie sposobu wykonywania pracy. 

W tym zakresie sięgnąć można do koncepcji powstałej w orzecznictwie sądowym. 
W wyroku z 7.9.1999 r., I PKN 277/99 (OSNP 2001/1/18) SN wskazał, że podpo-
rządkowanie pracownika (art. 22 § 1 KP) może polegać na określeniu przez praco-
dawcę czasu pracy i wyznaczeniu zadań, co do sposobu ich realizacji, zaś pracownik 
ma pewien zakres swobody, zwłaszcza jeżeli wykonuje zawód twórczy. Pogląd ten 
należy uznać za słuszny, nadal bowiem mówimy o osobach zatrudnionych na pod-
stawie stosunku pracy.

Podporządkowanie autonomiczne

Podporządkowanie pracownika takiemu ograniczonemu kierownictwu zostało 
nazwane podporządkowaniem autonomicznym. Ten rodzaj ograniczonego pod-
porządkowania występuje także w stosunku pracy osób zajmujących samodzielne, 
kierownicze stanowiska, które ponadto samodzielnie kształtują swój czas i miejsce 
wykonywania pracy (Z. Góral – red., „Z zagadnień współczesnego prawa pracy”).

3. Umowa zlecenia a umowa o pracę
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Wskazanie miejsca i czasu wykonywania zlecenia

Samo wskazanie w umowie zlecenia miejsca i czasu wykonywania pracy nie jest 
jeszcze absolutnie równoznaczne z podporządkowaniem zleceniobiorcy drugiej 
stronie umowy. 

Określenie tych elementów wykonywania zlecenia w treści umowy nie może zostać 
uznane za podporządkowanie wykonującego zlecenie zlecającemu, gdyż jest to usta-
lenie wynikające z wolnej woli stron. Dopiero zapisy pozwalające zleceniodawcy na 
jednostronne narzucanie drugiej stronie miejsca i czasu wykonywania usług będą 
w rzeczywistości kreowaniem podporządkowania zleceniobiorcy, a co za tym idzie 
– będzie to umowa o charakterze umowy o pracę, a nie zlecenia.

Definicje stosunku pracy

Zobaczmy jednak dokładnie, jakie zapisy zawiera definicja stosunku pracy odno-
śnie do miejsca i czasu wykonywania pracy. Ma je wyznaczać pracodawca. Przepis 
definiujący stosunek pracy nie odnosi się tutaj zatem do umownego ustalenia tych 
dwóch elementów, ale do uprawnienia jednej ze stron umowy o pracę (pracodawcy) 
w zakresie ich ustalania już w toku wykonywania umowy. 

Umowa o pracę powinna określać m.in. miejsce pracy i wymiar czasu pracy. Te 
ustalenia są jednak ustaleniami umownymi, wynikającymi z negocjacji stron umowy 
o pracę jako umowy zawieranej dobrowolnie. Czym innym jest uprawnienie władcze 
pracodawcy. Pracodawca uprawniony jest w konsekwencji zawarcia umowy o pra-
cę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy w innym miejscu niż jego stałe 
miejsce pracy (podróż służbowa), do ustalania systemów, rozkładów i okresów rozli-
czeniowych czasu pracy, a pracownik musi się tym poleceniom podporządkować.

Umowa zlecenia jest umową, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje 
się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W szerokim 
znaczeniu używamy tej nazwy na określenie świadczenia także innych, poza praw-
nymi, usług na rzecz zleceniodawcy. 

W niektórych sytuacjach nie ma znaczenia miejsce i czas wykonywania zlecenia 
(np. przy pracach informatycznych). Jednak w wielu sytuacjach miejsce i czas są 
dosyć istotne, np. ze względu na konieczność współpracy z innymi osobami, miejsce 
usytuowania określonych maszyn i urządzeń, godziny pracy kontrahentów firmy. 
W takich przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, by w umowie wskazać, w ja-
kich dniach i godzinach oraz w jakim miejscu umowa ta ma być wykonywana. Tak 
też orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6.10.1998 r., I PKN 389/98 (OSNP 1999/22), 
zwracając uwagę, że określenie w umowie czynności z zastrzeżeniem ich osobistego 
wykonywania w konkretnych dniach i godzinach nie przesądza o nawiązaniu sto-
sunku pracy, ponieważ takie elementy występują też w stosunkach cywilnopraw-
nych. Wyznaczanie dni i godzin czynności nie może być wystarczające do uznania 
kierownictwa pracodawcy w rozumieniu art. 22 KP.
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Rozróżnijmy jednak jeszcze raz to ustalenie umowne („strony ustalają, że zlecenie 
wykonywane będzie…”) od zapisu dającego zlecającemu prawo decydowania o miej-
scu i czasie wykonywania czynności przez zleceniobiorcę („zlecający uprawniony 
jest do wyznaczenia miejsca i czasu wykonywania czynności wchodzących w zakres 
umowy”). Ten drugi zapis kreuje podporządkowanie zleceniobiorcy zlecającemu 
w toku pracy, a zatem wskazuje na to, że mamy do czynienia w rzeczywistości ze 
stosunkiem pracy. 

Podobnie będzie, gdy dający zlecenie będzie miał w umowie zagwarantowane jed-
nostronne uprawnienie do zmiany tych elementów umowy. Już jednak zmiana do-
konana aneksem, stanowiąca wyraz zgodnej woli stron nie może zostać uznana za 
niezgodną z istotą stosunku cywilnoprawnego. 

Nie można uznać także, że istotnym elementem, decydującym o zakwalifikowaniu 
umowy jako umowy o pracę jest okres, na jaki została zawarta. Przepisy nie zastrzegają 
możliwości zawierania umów na czas nieokreślony jedynie do umów o pracę. Wskazał 
na to także G. Tracz („Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych”, 
Warszawa 2007 r.): O ile dokonanie czynności prawnej zawsze musi polegać na dzia-
łaniu, o tyle liczba możliwych czynności faktycznych, które mogłyby być przedmiotem 
umowy o świadczenie usług, pozwala na wyodrębnienie z nich również takich, które bę-
dą polegały na zaniechaniu. Z tych względów świadczenie usługodawcy na podstawie 
umowy o świadczenie usług (art. 750 KC) można zaliczyć do świadczeń, które mogą 
przybrać charakter świadczenia ciągłego. 

3.3. Zlecenie z własnym pracownikiem 

Zawierając dodatkową umowę zlecenia z własnym pracownikiem, musimy pamiętać 
m.in. o tym, by dotyczyła ona innych rodzajowo prac niż te, które wynikają z umowy 
o pracę.

Świadczenie tej samej rodzajowo pracy

Podkreślił to np. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 17.08.2006 r., III APa 24/06 
(OSA 2007/7/12), w którym stwierdzono, że świadczenie tej samej rodzajowo pracy, 
co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na 
podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), 
jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawie-
ranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu 
znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie 
wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych 
tymi przepisami. Podobnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 21.10.1994 r., 
III AUr 865/94 (OSA 1995/2/19) wskazał, iż świadczenie tej samej rodzajowo pra-
cy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników 
na podstawie umów zlecenia, jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach 
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nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy – według niezweryfikowanych twierdzeń 
pracodawcy – nie byli zainteresowani pracą w godzinach nadliczbowych.

Musimy zatem zwrócić szczególną uwagę na to, by umowy te dotyczyły całkowicie 
innych prac. Powinny tutaj wystąpić nie tylko różnice pomiędzy czynnościami wyko-
nywanymi na podstawie tych dwóch umów, ale bardzo wyraźne rozróżnienie konkret-
nych prac.

Rodzaj pracy to pojęcie bardzo szerokie. Nie obejmuje jedynie konkretnego zakresu 
obowiązków danego pracownika, ale całokształt czynności wynikających z nazwy 
danej pracy, jej powszechnej charakterystyki. 

Świadczenie na podstawie umowy zlecenia całkowicie innej pracy niż ta, do której wy-
konywania pracownik zobowiązany jest w ramach stosunku pracy, nie powinno zostać 
uznane za omijanie przepisów o nadgodzinach, gdyż zlecenie takiej pracy w ramach 
stosunku pracy byłoby niedopuszczalne (pracownik nie jest zobowiązany do wyko-
nywania każdej pracy, a jedynie tej, do której wykonywania zobowiązał się w umowie 
o pracę).

 8 Praca inna rodzajowo a nadgodziny

Pracownik jest zatrudniony w księgowości firmy. W zakres jego obowiązków wchodzą 
jedynie sprawy związane z księgowością, jednak na pisemnym zakresie obowiązków 
ma również adnotację, iż jest zobowiązany wykonywać inne polecenia przełożonego. 
Czy mogę zawrzeć z tą osobą dodatkową umowę zlecenia dotycząca innych rodzajo-
wo prac (prowadzenie samochodu służbowego) poza godzinami pracy? Czy może to 
zostać uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?

W przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z wykonywaniem na podstawie 
zlecenia identycznych rodzajowo zadań, jakie pracownik ma w swoim zakresie 
obowiązków, a zatem umowa zlecenia nie powinna zostać uznana w rzeczywisto-
ści za pracę w godzinach nadliczbowych. Istotne jest jednak to, że umowa ta musi 
zostać skonstruowana w taki sposób, by nie przeważały w niej elementy istotne dla 
istnienia stosunku pracy. 
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 8 Umowa zlecenie na czynności inne rodzajowo

Zawarłem z własnym pracownikiem umowę zlecenia, która ma być swoistym uzupeł-
nieniem umowy o pracę – opiewa na prace wykraczające poza zakres obowiązków 
pracownika (sporządzony na piśmie). Pracownik jest zatrudniony w kadrach – zajmuje 
się sprawami kadrowymi od strony stricte prawnej (umowy, regulaminy itp.). Zlecenie 
dotyczy prowadzenia w moim imieniu negocjacji z kontrahentami. Czy w tym zakresie 
mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną z tym pracownikiem? 

Umowa o pracę i umowa zlecenia dotyczyć będą w tej sytuacji całkowicie innych 
rodzajowo czynności, a zatem nie będzie to stanowić obejścia przepisów o pracy 
w godzinach nadliczbowych. Można zawrzeć tę umowę, jeżeli oczywiście nie bę-
dzie ona wypełniała definicji stosunku pracy.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie mamy do czynienia z uzupełnieniem umo-
wy o pracę. Wskazana osoba w ramach stosunku pracy opiniuje wszelakie doku-
menty kadrowe. Wykonuje czynności prawnika (możliwe, że też w ten lub podobny 
sposób określono rodzaj umowy o pracę), uszczegółowione w pisemnym zakresie 
obowiązków. Nawet jednak jeżeli wskazano, że pracownik zatrudniony jest na sta-
nowisku prawnika, nie można będzie uznać, że zlecenie dotyczące prowadzenia 
negocjacji z kontrahentami firmy stanowi kontynuowanie stosunku pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Nawet w najszerszym ujęciu tego problemu nie można bo-
wiem uznać, że prowadzenie negocjacji zastrzeżone jest dla prawników. Nie ma tu-
taj bezpośredniego związku pomiędzy pracą wykonywaną na podstawie umowy 
o pracę a czynnościami podejmowanymi w ramach zlecenia, nawet jeżeli posługi-
wać się będziemy pojęciem typowego zlecenia, czyli umowy, na podstawie której 
przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej 
dla dającego zlecenie. Czynności prawne nie oznaczają bowiem działalności praw-
niczej.

Świadomość zawarcia umowy zlecenia i pisemne potwierdzenie jej wykonania oraz 
rozliczania dowodzi woli kontynuowania stosunku zlecenia obok stosunku pracy, co 
jest prawnie dopuszczalne. Akceptacja takiego stanu rzeczy nie może stanowić podsta-
wy do wybiórczego traktowania następstw istnienia tych dwóch stosunków prawnych 
i żądania ochrony prawnej w zależności od tego, jakie skutki są w danym momencie 
korzystniejsze (wyrok SN z 18.11.2003 r., I PK 580/02).

4. Umowa zlecenia a umowa o dzieło

4.1. Porównanie umowy zlecenia z umową o dzieło

Kwalifikacja umowy jako umowy zlecenia lub umowy o dzieło w praktyce często nie 
jest łatwa i budzi wątpliwości. Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że opie-
rać się to będzie na użytych w treści umów określeniach – nacisk na efekt prowadzi 
do uznania, że mamy do czynienia z umową o dzieło, staranne działanie wskazuje 
na zlecenie. W tym zakresie powinniśmy jednak być ostrożni i opierać się w dużej 
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mierze na charakterze wykonywanej pracy, wykonywanych czynnościach. Pomoc-
niczo możemy sięgnąć do orzecznictwa sądowego dotyczącego tych zagadnień.

Sprawy ubezpieczeniowe

Najczęściej skutki prawne związane z zawarciem określonej z tych umów dostrze-
gamy w zakresie spraw ubezpieczeniowych. Umowa o dzieło nie rodzi w żadnej 
sytuacji (poza zawarciem jej z własnym pracodawcą lub wykonywaniem na jego 
rzecz) obowiązku opłacania od przychodów otrzymywanych na jej podstawie skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a zlecenie często po-
woduje konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i w każdym 
przypadku (poza zatrudnieniem ucznia lub studenta do 26. roku życia) składki na 
ubezpieczenie zdrowotne.

M.in. w związku z tymi różnicami chętnie zawierane są umowy o dzieło, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie ma inny tytuł do ubezpieczeń. Pamiętać 
jednak należy także np. o różnicach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego 
i w rezultacie innych konsekwencjach prawnych wynikających z zawarcia zlecenia 
i dzieła.

Umowa o dzieło

Przez zawarcie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wy-
konania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 
KC). Jest to umowa rezultatu, której wynikiem powinno być powstanie określo-
nego w umowie owocu (rezultatu) pracy przyjmującego zamówienie. Może on mieć 
charakter materialny lub niematerialny, zawsze jednak powinien zostać utrwalony. 
W literaturze podaje się jako przykład dzieła o charakterze niematerialnym rysu-
nek, plan techniczny, dzieło naukowe, literackie.

Umowa zlecenia

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania okreś-
lonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to typowa umowa zlecenia, naj-
częściej zaś w praktyce posługujemy się określeniem umowa zlecenia na oznacze-
nie umowy nienazwanej (obejmującej wykonywanie innych niż czynności prawne 
na rzecz zlecającego), do której stosujemy odpowiednio przepisy o zleceniu. Jest 
to umowa starannego działania, na podstawie której dana osoba zobowiązuje się 
do dołożenia należytej staranności przy wykonaniu swojej pracy (wykonania zo-
bowiązania). O prawidłowej realizacji umowy przez zleceniobiorcę nie decyduje jej 
efekt, ale właśnie odpowiednie wykonywanie działań (podobnie jak przy umowie 
o pracę).

Różnice

Rozróżnienie tych umów (dzieła i zlecenia) w praktyce nie zawsze jest łatwe – wiele 
czynności może być wykonywanych, ale i wykonanych.
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W celu rozróżnienia zlecenia i dzieła musimy zawsze zastanowić się, czy w kon-
sekwencji działania wykonawcy może powstać pewne dzieło, wyodrębniony re-
zultat (efekt) pracy.

Przykładowo, w odniesieniu do sprzątania pomieszczeń o takim efekcie, zdaniem 
Autora, nie możemy mówić. Oczywiście, na skutek działań podejmowanych przez 
daną osobę pomieszczenia powinny zostać posprzątane (efekt), ale nie możemy 
samego zobowiązania wynikającego z umowy sprowadzić do tego właśnie efektu. 
Charakter tej pracy zbliża się bardziej do wykonywania pewnych czynności (świad-
czenia usług) niż do przedstawienia rezultatu swojej pracy w postaci wyodrębnio-
nego dzieła. Powinna zostać zatem tutaj zastosowana umowa zlecenia, a nie umowa 
o dzieło.

Wyroki sądów

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny z Rzeszowie w wyroku z 21.12.1993 r., III AUr 357/93 
(OSA 1994/6/49), w odróżnieniu od umowy zlecenia umowa o dzieło wymaga, by 
starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości, 
indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu, 
jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynika zatem (jak w umowie o dzieło), lecz  
starania w celu osiągnięcia tego wyniku są elementem wyróżniającym dla umowy 
zlecenia, tj. przedmiotowo istotnym.

W wyroku z 28.03.2000 r., II UKN 386/99 (OSNP 2001/16/522.) Sąd Najwyższy 
wskazał, że czynności polegające na przemieszczaniu i układaniu w stosy drewna, 
za pomocą własnego środka transportu, bez nadzoru ze strony zamawiającego i bez 
wymagania osobistego świadczenia pracy, nie mają charakteru czynności przyno-
szących konkretny, indywidualny rezultat materialny i są realizowane w ramach 
starannego działania, a więc w ramach umowy zlecenia, a nie umowy o dzieło (art. 
627 KC). Czynności polegające na przemieszczaniu i układaniu w stosy drewna nie 
miały charakteru czynności przynoszących konkretny materialny rezultat, podlega-
jący ocenie i ewentualnej odpowiedzialności za wady.

Wyrok ten odnieść można do wykonywania wielu innych czynności, np. wspo-
mnianego wyżej sprzątania. Przy określeniu jako dzieła posprzątania pomieszczeń 
ciężko jest wprowadzić wyczerpujące kryterium pozwalające poddać rezultat pracy 
sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Realizacją zobowiązania wynikające-
go z umowy będzie tutaj wykonywanie pewnych czynności, a nie osiągnięcie za-
mierzonego skutku. Nie oznacza to oczywiście, że zlecający nie może kontrolować 
prawidłowości wykonywania zobowiązania. Umowa powinna dokładnie określać 
zakres codziennej pracy, częstotliwość wykonywania określonych czynności, ich 
godziny (tak by nie kolidowało to z pracą firmy), narzędzia i środki czystości uży-
wane przez zleceniobiorcę itp. Przy takim określeniu można ocenić, czy prawidło-
wo (czyli zgodnie z zobowiązaniem) wykonuje on umowę. 

Zwróćmy jeszcze w tym zakresie uwagę na dwa orzeczenia. Pierwsze pochodzi z wy-
roku Sądu Najwyższego z 4.10.2006 r., II CSK 117/06. W tezie tego wyroku czytamy 
m.in.: jeżeli celem stosunku umownego jest osiągnięcie określonego rezultatu, to nie 
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wynika stąd, iż dłużnik zobowiązuje się taki rezultat osiągnąć. Treść zobowiązania 
dłużnika pozostaje bowiem w ścisłej zależności od natury stosunku prawnego. Jeżeli 
osiągnięcie rezultatu określonego w celu zawarcia umowy uwarunkowane jest od wielu 
już istniejących lub innych mających nastąpić zdarzeń oraz czynników zewnętrznych, 
leżących poza oddziaływaniem dłużnika, to z reguły podejmuje on zobowiązanie sta-
rannego działania. W zobowiązaniach starannego działania podjęcie przez dłużnika 
wymaganych czynności przy zachowaniu wiążącego go stopnia staranności oznacza, 
że dłużnik wykonał zobowiązanie, pomimo iż nie osiągnięto rezultatu określonego 
w celu umowy.

Ważną uwagę zawiera także wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 25.10.1994 r., 
III AUr 301/94 (OSA 1995/2/24): Skarżący błędnie przyjmuje, że skoro wynagrodze-
nie należne wnioskodawcy było określone prowizyjnie i uzależnione od ilości zebranych 
składek, to umowa ta zyskała przymiot umowy o dzieło – rezultatu, gdy tymczasem 
była to typowa umowa zlecenia z wynagrodzeniem uzależnionym co do wysokości od 
„ilości” wykonywanych czynności.

4.2. Kiedy dzieło, a kiedy zlecenie

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, umowa zlecenia jest umową starannego dzia-
łania. 

Dzieło zatem zawarte powinno być wówczas, gdy kwintesencją zobowiązania jest 
wykonanie oznaczonego dzieła. Trudno się zgodzić z występującymi niekiedy opi-
niami, że zależy to od swoistej gry słów użytych w treści umowy.

Przykładowo, jeśli sprzątanie pomieszczeń chcielibyśmy uregulować umową o dzieło, 
można byłoby przy tym założeniu określić zobowiązanie, wskazując na posprzątanie 
pomieszczeń. Mamy tutaj jednak do czynienia ze sztucznym określaniem czynności 
faktycznych (umowa zlecenia) jako przynoszących efekt, będący kwintesencją zobo-
wiązania (umowa o dzieło). Oczywiście każda praca przynosić powinna jakiś efekt 
i w tym kontekście każde zlecenie zakładamy, że efekt przyniesie, jednak najważniej-
sze dla czynności faktycznych jest ich wykonywanie, a nie skutek ich wykonywania.

Rozróżnienie w orzecznictwie sądowym

Przykłady takiego rozróżnienia znaleźć można w orzecznictwie sądowym:
1) umowa, której przedmiotem są usługi w szerokim tego słowa znaczeniu, po-

legające na przygotowaniu fabryki do rozruchu, uruchomieniu gorzelni, linii 
do suszenia wywaru, zorganizowaniu sieci dostawców, wprowadzeniu towaru 
na rynek, podejmowaniu działań mających na celu przygotowanie fabryki do 
wdrożenia systemu zapewnienia jakości i zwiększenie asortymentu produkowa-
nych wyrobów – nie można uznać za umowę o dzieło, lecz umowę o świadczenie 
usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia (wyrok SA 
w Poznaniu z 19.3.2008 r., I ACa 83/08);
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2) jeżeli celem stosunku umownego jest osiągnięcie określonego rezultatu, to nie 
wynika stąd, iż dłużnik zobowiązuje się taki rezultat osiągnąć. Treść zobowiąza-
nia dłużnika pozostaje bowiem w ścisłej zależności od natury stosunku prawne-
go. Jeżeli osiągnięcie rezultatu określonego w celu zawarcia umowy uwarunko-
wane jest od wielu już istniejących lub innych mających nastąpić zdarzeń oraz 
czynników zewnętrznych, leżących poza oddziaływaniem dłużnika, to z reguły 
podejmuje on zobowiązanie starannego działania. W zobowiązaniach staran-
nego działania podjęcie przez dłużnika wymaganych czynności przy zachowa-
niu wiążącego go stopnia staranności oznacza, że dłużnik wykonał zobowiąza-
nie, pomimo iż nie osiągnięto rezultatu określonego w celu umowy (wyrok SN 
z 4.10.2006 r., II CSK 117/06).

Dzieło może wystąpić wówczas, gdy nie tylko wystąpić ma efekt pracy, ale także efekt 
ten jest przedmiotowo istotny. Nie oceniamy zaś włożonej w wykonanie dzieła pracy.
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