1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1265), która wprowadziła dwie istotne zmiany dotyczące umów
zlecenia (art. 734 kc) oraz umów o świadczenia usług (art. 750 kc) - minimalną
stawkę godzinową oraz obowiązek ewidencjonowania godzin poświęconych
na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług.
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że ww. zmiany nie dotyczą
wszystkich umów zleceń oraz umów o świadczenie usług. Zgodnie z ustawą
przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest:
1)

osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w

Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim
Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami
albo
2)

osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej.
Mając powyższe na uwadze uznać należy, że przepisy nowelizacji odnoszą

się do osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i
osobiście wykonują zlecenia czy świadczą usługi oraz do osób fizycznych
niewykonujących działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub
świadczą

usługi.

Ustawa

nie

ma

zastosowania

do

zleceniobiorców

i

usługodawców innych niż osoby fizyczne (np. spółki kapitałowe, osobowe) oraz
do umów o dzieło (art. 627 kc).
W 2017 r. minimalna stawka za godzinę wynosi 13 złotych brutto.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej
będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku.

Zatem

wysokość minimalnej stawki godzinowej za 2018 r. będzie

obliczana w następujący sposób:
wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. x [wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2018 r./wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę w 2017 r.] x 100%.
Zarówno w przypadku umów zlecenia, jak i umów o świadczenie usług
wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia
usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie
zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą
godzinę wykonania zlecenia, lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości
co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub
świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z
uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.
Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi
wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie minimalne.
Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki
godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.
Ponieważ wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości
minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej, nie jest już
możliwy, nawet mimo zgodnej woli stron, inny sposób dokonywania rozliczenia,
np. barterowo.

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki
godzinowej należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu.
Spod stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone są umowy, w
których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje
przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie
jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia
usług.
Ponadto minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do:
1) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez
prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
2) umów:
a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu
dziecka,
c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
e) w przedmiocie

pełnienia funkcji dyrektora

placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego,
f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy
w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w
przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora
- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
3) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą
osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na
charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez
okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną,
przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich
wykonywaniem

osoba

świadcząca

usługi

zamieszkuje

wspólnie

z

podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter
sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie
zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z
wyjątkiem

przypadku

świadczenia

usług

we

wszelkich

placówkach

świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle
chorych lub w podeszłym wieku.
Wypłata wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej
stawki godzinowej jest wykroczeniem. Przedsiębiorca albo osoba działająca w
imieniu przedsiębiorcy albo osoba działająca w imieniu innej jednostki
organizacyjnej, która wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi
wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w
wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej –
podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Co do zasady strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Jeżeli w umowie nie
ma ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, zleceniobiorca powinien przedłożyć w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia
lub

świadczenia

usług,

w

terminie

poprzedzającym

termin

wypłaty

wynagrodzenia.
W przypadku umowy zawartej w formie ustnej zleceniodawca, przed
rozpoczęciem

wykonania

zlecenia

lub

świadczenia

usług,

potwierdza

zleceniobiorcy, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co
do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi, a w
przypadku braku takiego potwierdzenia podstawą ustalenia liczby godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie stosowna informacja

przedłożona przez zleceniobiorcę w formie pisemnej, elektronicznej lub
dokumentowej, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

