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Sieniawa, dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

 

 

Komunikat nr 2/2017 

dla Klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie minimalnej stawki wynagrodzenia z umowy zlecenia lub z umowy o 

świadczeniu usług oraz ewidencji czasu pracy. 

 

                     Informuję, że od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zlecenia oraz niektórych 

umów o świadczeniu usług (art.734 i 750 K.C.) wykonywanych przez przyjmującego zlecenie 

lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia musi zostać ustalona w umowie w taki 

sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż 

wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub 

świadczącemu usługi - od 1 stycznia 2017 r. - wynosi 13 zł. 

Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, do 

których stosuje się przepisy o zleceniu, podpisywanych przez przedsiębiorców  z osobami 

fizycznymi: 

 niewykonującymi działalności gospodarczej,   

 prowadzącymi działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Polsce lub w państwie 

spoza UE/EOG), jeśli nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze 

zleceniobiorcami, tzw. samozatrudnionymi. 

Wynika to z art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

W związku z powyższym strony umowy powinny określić w umowie zlecenia sposób 

prowadzenia i potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. 

Rejestr liczby godzin wykonania umowy może prowadzić każda ze stron, ponieważ przepisy 

tego nie regulują. Dla bezpieczeństwa dowodowego dobrze byłoby, gdyby obie strony 

potwierdzały na bieżąco liczbę godzin, np. w ujęciu dziennym, tygodniowym albo 

dwutygodniowym. Przykładowy wzór rejestru godzin pracy zleceniobiorcy może wyglądać w 

sposób jak niżej: 

 

Rozliczenie liczby godzin wykonywania usług do umowy zlecenia 

nr . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . (miesiąc) 2017 r. 
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Potwierdzenie to nie ma takiego zakresu, jak ewidencja czasu pracy dla pracownika. Nie 

wykazuje się w nim nieobecności ani czasu nieświadczenia usług. Ewidencja ta ma służyć 

celom dowodowym, że wynagrodzenie zostało wypłacone z uwzględnieniem minimalnej 

stawki godzinowej. Ewidencja godzin pracy musi być prowadzona bez względu na kwotę 

ustalonego np. miesięcznego wynagrodzenia za wykonane zlecenie lub usługę. 

Biorąc powyższe pod uwagę, każdy przedsiębiorca zlecając wykonanie usług na umowę 

zlecenia bądź na umowę o świadczenie usługi dla osoby tzw. ”samozatrudnionej” powinien: 

 w umowie zamieścić adnotację o sposobie prowadzenia ewidencji godzin pracy i 

określić osobę, która tą ewidencję będzie prowadzić, 

 każdorazowo do rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę (świadczącego usługę) 

za wykonane prace dołączyć przedmiotową ewidencję.   

Dodatkowo informuję, że za wypłacanie zleceniobiorcy lub świadczącemu usługę 

wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z zastosowania minimalnej stawki godzinowej grozi 

kara od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

 

 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-10102002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace,8lm1x8qjk,1.html

