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Umowy zlecenia 2017  

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie większość przepisów ustawy gwarantującej minimalną 

stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowę zlecenia i umowę o świadczenie usług.  

Jak było dotychczas 

W dotychczasowym stanie prawnym regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia  odnosiły się 

jedynie do pracowników.  

Wysokość wynagrodzenia w umowie zleceniu kształtowana była swobodnie przez jej strony.  

 

Jak jest od 1 stycznia 2017 roku 

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę niesie za sobą zmiany w zakresie płac 

zleceniobiorców. Przede wszystkim dotyczy to wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w 

umowach zleceniach w wysokości 13 zł brutto.  

Nowelizacja przewiduje, że wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w 

umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość 

minimalnej stawki godzinowej.  

W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka 

minimalna odnosić się będzie do każdej z tych osób. 

Przyjmujący zlecenie nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości równej 

minimalnej stawce godzinowej ani przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. 

Wypłaty wynagrodzenia w kwocie wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej mają być 

dokonywane w formie pieniężnej.  

Ustawa wprowadza także obowiązek przynajmniej comiesięcznego wypłacania takiego 

wynagrodzenia. 

 

 

http://informail.inforit.pl/link.php?M=306024060&N=35791&L=133947&F=H
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Strony umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług mają obowiązek ustalenia - w umowie — 

sposobu potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Jeśli umowa nie określa tego sposobu, 

zleceniobiorca przedkłada informację o liczbie tych godzin przed wypłatą wynagrodzenia (powinna 

wystarczyć informacja na fakturze lub rachunku).  

Jeśli umowa zlecenia nie została zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, to 

zleceniodawca ma obowiązek potwierdzić ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin 

pracy przed rozpoczęciem wykonywania umowy. 

 

Kogo dotyczy 

Minimalna stawka godzinowa przysługiwać będzie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu 

usługi. 

Przyjmującym zlecenie jest: 

-  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - ale tylko taka, która świadczy usługi 

osobiście, nie zatrudnia w tym celu pracowników i niepodzlecająca wykonania usługi, 

- zwykły zleceniobiorca, czyli osoba niewykonująca działalności gospodarczej. 

 

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, ale ma zastosowanie także 

do umów zawartych do końca 2016 r. i nadal trwających. 

 

Sankcje  

Wypłacenie wynagrodzenia w kwocie niższej niż wynikająca z minimalnej stawki godzinowej jest 

wykroczeniem i podlega karze grzywny od jednego do 30 tysięcy złotych (art. 8e ustawy). 

 

Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: 

info@investmentsgroup.net 
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