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Wstęp

Przy dynamicznym rozwoju rynku zatrudnienia i nowych obszarów wy-
konywania pracy podjęcie decyzji o właściwej formie prawnej nawiązywanej 
współpracy staje się coraz częściej problemem partnerów biznesowych. W sy-
tuacji, gdy pracodawca zdecyduje, że odpowiada mu zawarcie umowy cywilno-
prawnej, powstaje kolejne pytanie – na jaki rodzaj umowy cywilnoprawnej się 
zdecydować?

Jedną z najczęściej wybieranych umów jest umowa o dzieło. Obok umowy-
-zlecenia jest to jedna z najbardziej popularnych form współpracy na gruncie 
prawa cywilnego. Jej celem jest odpłatne wykonanie określonego przedmiotu 
(utworu) – zleceniodawcy zależy na uzyskaniu rezultatu wykonanej pracy, a nie 
na samym jej świadczeniu.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działanie przyjmujące-
go określone zamówienie doprowadziło do konkretnego, indywidualnie ozna-
czonego efektu (dzieła). Przy umowie o dzieło nie jest istotne miejsce i czas 
wykonywania dzieła, przyjmujący zamówienie nie działa pod kierownictwem 
zamawiającego, co do zasady nie musi też wykonywać dzieła osobiście, choć 
w umowach o dzieło zapis o osobistym wykonaniu jest powszechnie stosowany. 
Wykonanie oznaczonego dzieła przez konkretną osobę stanowi proces pracy lub 
twórczości o możliwym do określenia momencie początkowym i końcowym, 
którego celem jest doprowadzenie do efektu określonego przez strony w chwili 
zawierania umowy. Przedmiotem umowy o dzieło nie może być bliżej nieokre-
ślone wykonywanie danej czynności.

Umowę o dzieło charakteryzuje przede wszystkim to, że wykonawca zacho-
wuje znaczną swobodę co do sposobu, w jaki będzie działał w celu uzyskania 
ustalonego w umowie efektu końcowego. Przedmiotem umowy powinno być 
konkretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może ono występować 
zarówno w formie materialnej (opracowanie tekstu literackiego), jak i niemate-
rialnej (recytacja utworu literackiego).

Przedsiębiorcy bardzo często sięgają po tę formę prawną umowy, pozo-
stając w mylnym przeświadczeniu co do jej cech istotnych, a sugerując się 
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niskimi kosztami zatrudnienia. W wyniku tego bardzo często dochodzi do spo-
rów w przedmiocie różnicy pomiędzy charakterem zawartego kontraktu a fak-
tycznie wykonaną pracą. Nie każdy rodzaj pracy może być bowiem wykonany 
na podstawie umowy o dzieło i nie każdy rezultat pracy oznacza dzieło.

Zdefiniowanie umowy o dzieło w sposób pozwalający na odróżnienie jej od 
innych umów ma kluczowe znaczenie w świetle stosowania przepisów prawa 
ubezpieczeń społecznych. Jak się słusznie podkreśla w literaturze prawniczej, to 
rozróżnienie stanowi jedno z kluczowych zagadnień funkcjonujących na styku 
prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń społecznych1. Zawarcie umowy cywilno-
prawnej wywołuje bowiem nie tyko skutki prywatnoprawne, lecz także publicz-
noprawne, na przykład w sferze ubezpieczeń społecznych.

1 B. Lackoroński, Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych – per-
spektywa cywilnoprawna, [w:] Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red.  
M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 124 
i nast.



Katarzyna Dudek

Rozdział 1

Umowa o dzieło w prawie cywilnym i jej cechy

1.1. Wprowadzenie

Umowa o dzieło stanowi narzędzie prawne służące do wymiany dóbr mająt-
kowych. Skutkiem umowy jest powstanie konkretnego dzieła i jego przekaza-
nie zamawiającemu. Celem umowy o dzieło jest nabycie przez zamawiającego 
ściśle oznaczonego dzieła, do którego wykonania i przekazania zamawiającemu 
zobowiązuje się przyjmujący zamówienie.

Umowa o dzieło została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego 
(art. 627–646 k.c.), jednak jej definicja wynikająca z treści art. 627 k.c. nie jest 
konkretna. Jej analiza wskazuje, że poprzez zobowiązanie przyjmującego za-
mówienie do wykonania oznaczonego dzieła i obowiązek zamawiającego do za-
płaty umówionego wynagrodzenia jest to umowa zobowiązująca o charakterze 
wzajemnym2.

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło są: określenie dzieła, 
do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, oraz wyna-
grodzenie, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający.

Umowa o dzieło jest umową dwustronnie zobowiązującą, konsensualną, 
wzajemną i odpłatną, natomiast jej zawarcie następuje na podstawie ogólnych 
zasad w przedmiocie umów.

Należy wskazać na cechy dzieła, które może mieć zarówno charakter mate-
rialny, jak i niematerialny. Przedmiotem umowy może być wytworzenie nowych 
przedmiotów lub ich naprawa bądź przerobienie.

2 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013,  
s. 1138.
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Zgodnie z ustalonym w literaturze przedmiotu poglądem3 – rezultat pracy, 
aby mógł być uznany za element konstytutywny umowy o dzieło, musi być zja-
wiskiem przyszłym, jednak z góry określonym. Oznaczenie dzieła powinno na-
stąpić w sposób niebudzący wątpliwości, o jaki rodzaj dzieła chodzi. Dzieło jako 
rezultat pracy wykonującego zobowiązanie ma mieć byt samoistne, niezależne 
od dalszych działań jego twórcy.

Za dzieła Kodeks cywilny uznaje przy tym zarówno dobra materialne, jak 
i niematerialne. Przy czym dobro niematerialne powinno być utrwalone w po-
staci materialnej. Ryzyko osiągnięcia umówionego rezultatu i przekazania go 
zamawiającemu zasadniczo obciąża wykonawcę. Tak więc obciąża go odpowie-
dzialność za wadliwość dzieła, a także jego uszkodzenie lub utratę do chwili 
odebrania go przez zamawiającego.

Z umową o dzieło mamy do czynienia wtedy, gdy przyjmujący zamówienie 
(wykonawca) zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła dla składające-
go zamówienie (zamawiającego). Zamawiający jednak koniecznie musi określić, 
o jakie konkretnie dzieło (rezultat) chodzi. Dokładne określenie jest warunkiem 
niezbędnym do tego, aby umowa o dzieło mogła zaistnieć. Wśród najważniej-
szych cech umowy o dzieło wymienia się konsensualność, wzajemność, odpłat-
ność i zobowiązujący charakter. W umowie należy zawrzeć również informacje 
o sposobie i terminie wykonania dzieła. Często do jego wykonania niezbędne są 
pewne materiały – informacja o tym, czy są one materiałami zamawiającego czy 
jednak wykonawcy, również powinna znaleźć się w zapisach umowy. Zdarza się, 
że wykonane dzieło nie w pełni odpowiada wymaganiom zamawiającego spre-
cyzowanym w umowie. Wówczas zamawiającemu przysługuje prawo do we-
zwania wykonawcy do prawidłowej realizacji dzieła w wyznaczonym terminie. 
Bezskuteczność tego wezwania daje zamawiającemu dwie możliwości: albo od-
stępuje od umowy, albo powierza wykonanie określonego w umowie dzieła in-
nej osobie na koszt wykonawcy, który dostarczył dzieło wadliwe. Wybór drugiej 
opcji oznacza dla wykonawcy, że po pierwsze – to on ponosi odpowiedzialność 
za nieprawidłowe wykonanie dzieła przez inną osobę (mimo że na jej wybór nie 
miał wpływu), po drugie – na nim spoczywa odpowiedzialność za działania oraz 
zaniechania tej osoby4.

3 Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1, red. J. Winiarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warsza-
wa 1989, s. 67.

4 E. Młynarska-Wełpa, Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015. Vademecum płatnika, 
Warszawa 2015, s. 208.



131.2. Wynagrodzenie

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamó-

wienie do wykonania (według swojego uznania) dla zamawiającego, za zapła-
tą wynagrodzenia, określonego w umowie dzieła, tj. osiągnięcie uzgodnionego 
przez strony rezultatu. Przedmiot świadczenia musi być na tyle skonkretyzowa-
ny, że może być objęty rękojmią za wady, a więc umowa wywiera trwały efekt 
gospodarczy o charakterze materialnym, powstały zarówno w wyniku powstania 
nowego, jak i przetworzenia istniejącego przedmiotu.

Umowa o dzieło jest umową rezultatu i w związku z tym dzieło musi być 
skończone, to znaczy musi być wynikiem określonego działania. Rezultat ten 
może być zarówno materialny, jak i niematerialny, a więc dziełem może być 
zarówno wykonanie dokumentacji geodezyjnej, jak i namalowanie obrazu5.

Forma, w której zawierana jest umowa o dzieło, jest dowolna, gdyż Kodeks 
cywilny nie przyjął w tym zakresie żadnych ograniczeń. Mimo to należy wska-
zać, że w pewnych okolicznościach przepisy szczegółowe mogą przewidywać 
do konkretnych celów jej szczególny rodzaj. Dla przykładu, ustawa z 27 lip-
ca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) w art. 2 ust. 2 stanowi, 
że: „Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub 
na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca 
jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej 
umowy”6.

1.2. Wynagrodzenie

Przedmiotem świadczenia drugiej strony kontraktu, tj. zamawiającego, jest 
wynagrodzenie. Jest ono koniecznym elementem umowy o dzieło. Obowiąz-
kowi przyjmującego zamówienie wykonania dzieła odpowiada obowiązek za-
mawiającego zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie to ma być ekwiwalentem 
świadczenia wykonawcy dzieła. Wynagrodzenie to jest z ekonomicznego punktu 
widzenia ceną za dzieło. Jednakże nie chodzi tu o prostą zamianę dóbr. Brak 
ekwiwalentności świadczeń i odpłatności nie pozwala na zakwalifikowanie kon-
traktu jako umowy o dzieło. Wykonawca dzieła ponosi bowiem zbyt dużą od-
powiedzialność z tytułu rękojmi za rezultat swojej pracy. W braku odmiennego 
postanowienia umownego wynagrodzenie płatne jest w chwili oddania dzieła. 
Jeżeli dzieło ma być oddawane w częściach, a wynagrodzenie zostało obliczone 

5 Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014.
6 Tamże.
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za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się za wykonanie każdej części 
z osobna. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie ma więc charakteru okre-
sowego. Nie musi być ono wypłacane bezwzględnie w formie pieniężnej; nie 
traci ono swego charakteru gdy zostało ustalone przez strony w formie niepie-
niężnej. Tradycyjnie ukształtowały się dwa sposoby określania wynagrodzenia 
za dzieło – ryczałtowe i kosztorysowe w zależności od rodzaju dzieła i czynno-
ści wykonawcy.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wy-
roku z dnia 27.02.2004 r.7, zgodnie z którym błędem jest twierdzenie, że wy-
sokość wynagrodzenia w umowie o dzieło należy do cech przedmiotowo istot-
nych umowy o dzieło, a brak określenia tego składnika oznacza okoliczność 
wyłączającą zawarcie takiej umowy. Wykładnia taka narusza przepis art. 628 
k.c., którego treść uzupełnia przepis art. 627 k.c., określający umowę o dzieło 
jako odpłatną.

Umówione przez strony umowy o dzieło wynagrodzenie za jego wykonanie 
w konkretnej kwocie określa się mianem wynagrodzenia ryczałtowego. Wy-
sokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła może być jednak określona także 
w sposób pośredni, poprzez odesłanie do cennika, ceny surowca i materiałów.

Wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 i 630 k.c.) przewidywane jest przy 
zawieraniu umowy najczęściej jedynie orientacyjnie, np. poprzez zestawienie 
planowanej robocizny i przewidywanych kosztów materiałowych. Ugrunto-
wana linia orzecznicza8 wyłącza możliwość sięgania do dopuszczalnej według 
przepisu art. 629 k.c. zmiany wysokości wynagrodzenia wówczas, gdy przyj-
mujący zamówienie był już w zwłoce z wykonaniem dzieła w chwili zmia-
ny cen. Zwłoka dłużnika nie może wywoływać niekorzystnych skutków dla 
wierzyciela.

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują na dwie sytuacje, w których możli-
we jest podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego, w zależności od osoby 
sporządzającej kosztorys. Jeśli to zamawiający przygotował kosztorys, ciąży na 
nim ryzyko błędnej analizy okoliczności temu towarzyszących. W takiej sytu-
acji możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia, co ma na celu ochronę przyj-
mującego, który nie mając wpływu na definiowanie jego wysokości, podjął się 
zrealizowania dzieła. W przypadku przyjmującego zamówienie zakłada się, że 
jako osoba profesjonalnie zajmująca się wykonywaniem dzieł danego typu, do-
konał on rzetelnej kalkulacji, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności mogące 
się pojawić w trakcie wykonywania zobowiązania. Jeżeli to przyjmujący zamó-
wienie sporządza kosztorys, może żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko 

7 Wyrok SN z 27.02.2008 r., sygn. akt VCK 307/03, LEX nr 602087.
8 Uchwała SN z 10.12.1982 r., III CZP 45/82, OSNCP 1983, nr 5–6, poz. 71.
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w sytuacji, gdy mimo zachowania należytej staranności konieczność dokonania 
prac dodatkowych była niemożliwa do przewidzenia. Poprzez należytą staran-
ność rozumie się nie zabiegi specjalnego rodzaju, ale zachowania właściwe oso-
bom specjalizującym się w danej branży.

Analizując kwestię wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, na-
leży zwrócić uwagę na aspekt podwyższenia należnego wynagrodzenia. 
Można wyróżnić jego dwa rodzaje – odpowiednie i znaczne podwyższenie 
wynagrodzenia.

Odpowiednim podwyższeniem wynagrodzenia jest to, które nie zostało ujęte 
w kosztorysie, a jest niezbędne do prawidłowego wykonania dzieła. Jako przy-
kład podaje się konieczność użycia dodatkowych materiałów w sytuacji, gdy za-
mówione dzieło wykazało cechy, których pojawienie się było nie do przewidze-
nia na etapie kosztorysowania. Art. 630 § 2 k.c. wyłącza możliwość ubiegania 
się o podwyższenie wynagrodzenia w sytuacji, w której zamawiający nie został 
poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych prac. Celem tego prze-
pisu jest uniknięcie sytuacji, w których przyjmujący zamówienie celowo zaniża 
wartość wykonania dzieła, aby atrakcyjnością kosztów uzyskania dzieła przeko-
nać zamawiającego do wyboru swojej oferty.

Znacznym podwyższeniem wynagrodzenia (kosztorysowego) jest przekro-
czenie granic określonych w samej umowie9. Przy braku odpowiedniego uzgod-
nienia trzeba ocenić takie okoliczności, jak np. nieopłacalność uzyskania dzieła 
dla zamawiającego lub wyraźne wykroczenie poza jego możliwości finansowe.

W sytuacji konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 629 i 630 k.c., zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Jak na 
to wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 1972 r.10 otwarcie możliwości 
odstąpienia od umowy oznacza, że chodzi o sytuację, gdy umowa nie została 
w całości wykonana, a więc istnieje jeszcze możliwość odstąpienia od niej. Po 
wykonaniu umowy zamawiającemu pozostaje jedynie – zdaniem Sądu Najwyż-
szego – podniesienie zarzutu nadużycia prawa.

1.3. Rozliczenie materiałów

Wykonanie dzieła może nastąpić z materiału zamawiającego albo przyjmują-
cego zamówienie (art. 633, 634, 636 § 2, 641 oraz 645 § 2 k.c.). Dostarczenie ma-
teriałów przez zamawiającego powoduje jednak wiele następstw wymagających 

9 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski i in., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga 
trzecia, Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2011, s. 217.

10 Wyrok SN 10.02.1972 r., II CR 677/71 (LexPolonica nr 320077).
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unormowania. Podstawowym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest 
ocena przydatności materiałów zamawiającego, z których chciałby on mieć wy-
konane dzieło (art. 634 k.c.). Dopiero po ich akceptacji i podjęciu się wykonania 
z nich umówionego dzieła istotny staje się sposób ich wykorzystania.

Materiały zamawiającego powinny być użyte odpowiednio, to jest w sposób 
zgodny z cechami i przeznaczeniem uzgodnionego przedmiotu dzieła, a także 
oszczędnie. Do tego sprowadza się obowiązek złożenia z nich rachunku i zwró-
cenia niewykorzystanej reszty.

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie w przypadku utraty dostar-
czonego mu przez zamawiającego materiału należy oceniać nie według przepi-
sów o umowie o przechowanie, lecz według przepisów o umowie o dzieło.

Wykonawca dzieła, dysponując wiadomościami fachowymi, powinien oce-
nić przydatność materiałów, które chciałby dostarczyć zamawiający na wyko-
nanie dzieła. Musi to uczynić przed zawarciem umowy, gdyż sprawa, z czyjego 
materiału – i czy nadającego się do tego – dzieło ma być wykonane, jest istotnym 
elementem uzgodnień stron. Na przeszkodzie prawidłowemu wykonaniu dzieła 
może stanąć przydatność materiałów dostarczonych przez zamawiającego, gdy 
przyjmujący zamówienie dokonał ich wadliwej oceny albo też brak niezbędnych 
cech ujawnił się dopiero po rozpoczęciu prac. W obu sytuacjach (a także w razie 
wystąpienia innych przeszkód) przyjmujący zamówienie powinien bez zwłoki 
zawiadomić zamawiającego i – co zrozumiałe – wstrzymać się z wykonywa-
niem dzieła do czasu dalszych uzgodnień. W przeciwnym razie nie mógłby się 
uwolnić nie tylko od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne tak 
powstałego dzieła, lecz także od obowiązku odszkodowania za chybione zużycie 
powierzonego materiału.

Wykonawca nie odpowiada za wady dzieła wynikłe z wadliwości materiału 
dostarczonego przez zamawiającego, jeżeli uprzedził go o wynikłym stąd nie-
bezpieczeństwie dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu11.

1.4.  Sposób wykonania dzieła

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują sytuację, gdy przyjmujący zamówie-
nie wykona je w sposób niezgodny z umową. Jednak zastosowanie art. 636 k.c. 
dotyczy tylko czasu, w którym dzieło jest jeszcze nieukończone, tym samym 
wyłączona jest możliwość jego stosowania do momentu po zakończeniu dzieła12.

11 Wyrok SN z 20.10.2005 r., II CK 134/2005, SIP nr 159694, Lexis.pl nr 390115.
12 Wyrok SN z 3.11.2000 r., IV CKN 152/2000, LexisNexis nr 349096, OSNC 2001,  

nr 4, poz. 63.
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Przyjmuje się, że zamawiającemu w toku wykonywania dzieła, mimo iż nie 
ma on prawa wydawania poleceń wykonawcy dzieła, przysługuje prawo bieżą-
cego zapoznawania się z przebiegiem prac. W przypadku zaś dostrzeżenia nie-
prawidłowości przy czynnościach, może, a nawet powinien, im przeciwdziałać. 
Nieprawidłowościami będą tylko takie stany, które zamawiający jest w stanie 
wykazać.

Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje uprawnienie wezwania 
wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania zobowiązania i wyznaczenia ku 
temu odpowiedniego terminu.

Zagadnienie wyznaczenia dodatkowego terminu powinno być rozpatrywa-
ne stosownie do trwającego etapu prac nad dziełem. I tak pod uwagę należy 
wziąć: stopień zaawansowania dzieła, odpowiednie używanie materiałów, skutki 
dalszego postępowania w dotychczasowy sposób. W przypadku bezskuteczne-
go upływu wyznaczonego terminu zamawiający może zachować się w dwojaki 
sposób: od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywa-
nie dzieła innej osobie. Warto wspomnieć, że Kodeks cywilny w swoich regula-
cjach nie odnosi się w żaden sposób do rozliczenia wynagrodzenia w przypadku 
odstąpienia od umowy.

Jeżeli dostarczającym materiały jest zamawiający, przysługuje mu roszczenie 
o zwrot zarówno dostarczonych materiałów, jak i rozpoczętego dzieła. Mate-
riały mogą być zwrócone, o ile nie zostały to tej pory użyte (w przypadku czę-
ściowego zużycia materiałów zwrot powinien nastąpić co do pozostałej części, 
jeżeli będzie ona miała dla zamawiającego konkretną wartość, np. mogą zostać 
użyte w dalszym toku wykonywania dzieła). W związku z tym że dzieło (nawet 
rozpoczęte) ma dla zamawiającego pewną indywidualną wartość, jego wydanie 
jest o tyle celowe, o ile dzieło może zostać dokończone stosownie do założeń 
umowy.

1.5. Naprawa wad dzieła

Zamawiający może odmówić przyjęcia dzieła dotkniętego wadą bez potrze-
by wykazywania, że powstała ona z winy przyjmującego zamówienie. Może 
jednak w terminie wyznaczonym – z jednej strony – z uwzględnieniem swoich 
potrzeb (np. związanych z określonym sezonem), z drugiej zaś przedmiotu dzie-
ła, rodzaju i skali wad oraz koniecznego nakładu pracy, domagać się usunięcia 
każdej wady dzieła. Wartość samego dzieła, mierzona wysokością umówionego 
przez strony wynagrodzenia (i ewentualnie wartością materiału, jeśli dostarczył 
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go zamawiający), powinna stanowić porównawcze kryterium oceny, czy koszty 
naprawy są nadmierne13.

Charakteryzując możliwe wady dzieła, Sąd Najwyższy w wyroku z 8 
stycznia 1999 r.14 wskazał, że wadami istotnymi dzieła mogą być zarówno 
usterki niedające się usunąć (wady nieusuwalne), jak i usterki dające się usu-
nąć (wady usuwalne). W uzasadnieniu tego orzeczenia podkreślono, że wada-
mi istotnymi są te, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku albo 
które sprzeciwiają się wyraźnej umowie. Wszystkie inne – uważa się za wady 
nieistotne.

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady dzieła są istotne. Po-
przednio ustawodawca posłużył się tym określeniem przy unormowaniu rękojmi 
przy umowie kontraktacji (art. 621 k.c.).

Jeżeli dzieło wykazuje inne, nieistotne wady, zamawiającemu pozostaje je-
dynie żądanie odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. Tak więc 
inaczej niż przy sprzedaży zamawiającemu nie przysługują alternatywne upraw-
nienia ani możliwość uzyskania w zamian innego dzieła wolnego nawet od ta-
kich wad. Oznacza to większą ochronę wykonawcy dzieła, dla którego może 
ono – w razie odstąpienia od umowy – nie być przydatne lub możliwe do zbycia 
innej osobie. Wspomnianą cechą tej umowy jest niekiedy daleko idące dostoso-
wanie umówionego rezultatu do indywidualnych potrzeb lub nawet upodobań 
zamawiającego.

1.6.  Niewykonanie dzieła i brak współdziałania 
zamawiającego

Z winy zamawiającego w różnym czasie wykonanie dzieła może nie dojść do 
skutku. Przyjmujący zamówienie może być nie tylko gotów do jego wykonania, 
lecz także może podjąć określone wstępne prace, przygotować niezbędne ma-
teriały itp. Wynagrodzenie może więc być pomniejszone o to, co przyjmujący 

13 Uprawnieniami zamawiającego zajmował się Sąd Najwyższy w wyroku z 3 paździer-
nika 2000 r., I CKN 301/00, LexPolonica nr 348656 (OSNC 2001, nr 4, poz. 58). Wskazał, że 
„jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnie-
nia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowaw-
cze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Wybór uprawnień wynikających z rękojmi nakłada 
na niego obowiązek wykazania, które konkretne roboty obciążone są wadą. Dokonując zaś 
wyboru odpowiedzialności opartej na art. 471 k.c. lub art. 566 k.c. (w związku z art. 656  
i 638 k.c.), musi wykazać istnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej”.

14 Wyrok SN z 8.01.1999 r., I CKN 957/97, LexPolonica nr 335089 (OSNC 1999, nr 7–8, 
poz. 131).
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zamówienie istotnie zaoszczędził lub o to, co w zaoszczędzonym czasie uzyskał. 
Musi to jednak wykazać zamawiający. Oszczędnością z powodu niewykonywa-
nia dzieła nie jest bowiem samo zaoszczędzenie czasu wykonawcy i jego osobi-
stego trudu.

Sąd Najwyższy uznawał, że przeszkody, o jakich mowa w tym przepisie art. 
639 k.c., są to „wszelkie przyczyny leżące po jego stronie – także niezawinione 
– które udaremniły wykonanie dzieła”15. Mogą polegać także na braku odpo-
wiedniego (przewidzianego w art. 354 § 2 k.c.) współdziałania zamawiającego 
przy wykonywaniu dzieła.

Brak potrzebnego współdziałania ze strony zamawiającego stwarza niewąt-
pliwie przeszkodę do wykonania dzieła, leżącą po jego stronie. Nie chodzi tu 
jedynie o jego pożądaną reakcję na dostrzeżony wadliwy albo sprzeczny z umo-
wą sposób wykonania dzieła (o czym mowa w art. 636 § 1 k.c.), ale o konieczne 
współdziałanie, aby dzieło w ogóle mogło powstać. Brak taki zatem może uza-
sadniać domaganie się wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła (art. 639 k.c.), 
odstąpienie od umowy po bezskutecznym upływie terminu, a także dochodzenie 
odszkodowania na podstawie art. 471 k.c.16.

W tezie wyroku z 7 lipca 1999 r.17 Sąd Najwyższy, ze wskazaniem na art. 639 
k.c. dodał, że wynagrodzenie obciążające zamawiającego w razie odstąpienia od 
umowy ulega jednak zmniejszeniu o kwotę zaoszczędzoną przez przyjmującego 
zamówienie wskutek niewykonania dzieła.

1.7. Odebranie dzieła

Odebranie dzieła mieści się w określeniu obowiązków stron umowy o dzieło, 
zawartym w art. 627 k.c. Obowiązek odebrania dzieła przez zamawiającego jest 
uwarunkowany równoczesnym jego oddaniem („wydaje”) przez przyjmującego 
zamówienie. Zawiera się w tym deklaracja nie tylko co do tego, że dzieło zostało 
ukończone, lecz także, że spełnia ono umówione wymagania. Jeżeli więc zaofe-
rowane do oddania dzieło okazuje się niekompletne, nie odpowiada umówionym 
cechom lub wykazuje inne wady, odpada obowiązek jego odbioru przez zama-
wiającego. Dopuszcza się on zwłoki tylko wówczas, gdy uchyla się od przyjęcia 

15 Wyrok SN z 15.11.1990 r., II CR 184/90, LexPolonica nr 320083.
16 Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywi-

listów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 
2010, s. 24.

17 Wyrok SN z 7.07.1999 r., II CKN 426/98, LexPolonica nr 342988 (OSNC 2000, nr 2,  
poz. 32).
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dzieła wykonanego zgodnie z umową, na niego przechodzi wtedy ryzyko jego 
zniszczenia lub uszkodzenia.

Sam charakter tej czynności zależy od przedmiotu dzieła. Kontrowersje wy-
woływała kwestia wydania i odbioru dzieła, którego przedmiotem były roboty 
budowlane. W wyroku z 12 maja 1981 r.18 Sąd Najwyższy wskazał, że odda-
nie dzieła w rozumieniu art. 646 k.c. to rzeczywiste, faktyczne wydanie przez 
przyjmującego zamówienie, niezależne od odebrania tego dzieła stwierdzonego 
protokolarnie.

1.8. Odstąpienie przez zamawiającego

W umowach o dzieło strony nie zawsze regulują przypadki, w których możli-
we będzie odstąpienie. Nie muszą jednak tego czynić, przepisy Kodeksu cywil-
nego o umowie o dzieło przewidują bowiem sytuacje uprawniające do wykona-
nia takiego kroku, o czym powinni wiedzieć zwłaszcza wykonawcy.

W doktrynie i orzecznictwie powstały rozbieżności, co do skutku odstąpie-
nia od umowy regulowanego przepisem art. 644 k.c. Spór dotyczył aspektu, 
czy skutek ten ma charakter wsteczny czy na przyszłość. W ślad za orzecze-
niem Sądu Najwyższego z dnia 14.10.1998 r.19 ugruntowała się jednolita li-
nia orzecznicza opowiadająca się za aprobatą skutku odstąpienia od umowy  
ex nunc. Skoro ustawodawca obliguje zamawiającego do zapłaty umówione-
go wynagrodzenia pomniejszonego o wartość, którą przyjmujący zamówienie 
zaoszczędzi, nie kontynuując umowy, to należy przyjąć, że niweczący sku-
tek odstąpienia został tu powiązany jedynie z niewykonaną częścią stosunku 
obligacyjnego. Celem odstąpienia jest zwolnienie przyjmującego zamówienie 
z obowiązku kontynuowania umowy, za zapłatą odpowiednio obliczonego 
wynagrodzenia.

Po odstąpieniu przyjmujący jest zobowiązany wydać zamawiającemu nie-
ukończone dzieło, natomiast zamawiający jest uprawniony do zachowania od-
danej mu uprzednio części dzieła. Do dnia odstąpienia pozostają w mocy posta-
nowienia umowy dotyczące uprawnień i obowiązków stron. Obowiązują także 
sankcje ustawowe lub kontraktowe z tytułu zwłoki w wykonaniu dzieła do chwi-
li odstąpienia.

18 Wyrok SN z 12.05.1981 r., II CR 136/81, LexPolonica nr 301640, OSNCP 1982, nr 1,  
poz. 10.

19 Wyrok SN z 14.10.1998 r., II CKN 5/98, LexisNexis nr 333730 (OSNC 1999, nr 3,  
poz. 62)
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W przepisie art. 644 k.c. ustawodawca wskazał, że zamawiający może od 
umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Należy jednak uznać, że 
zapłata wynagrodzenia nie stanowi przesłanki skuteczności odstąpienia. Za-
mawiający jest zobligowany do zapłaty umówionego wynagrodzenia, po odli-
czeniu tego, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania 
dzieła. Wartość tej oszczędności może być sporna, a jej ustalenie wymagać 
powołania biegłego rzeczoznawcy. Oświadczenie zamawiającego mimo braku 
jednoczesnej zapłaty wynagrodzenia jest zatem skuteczne, natomiast przyjmu-
jącemu zamówienie przysługuje wówczas roszczenie o zapłatę umówionego 
wynagrodzenia, pomniejszonego o oszczędności, które uzyskał, nie wykonu-
jąc dzieła do końca. 

1.9. Przedawnienie roszczeń

Zgodnie z przepisem art. 646 k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło 
przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie 
zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Zamawiający może domagać się obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku do nieistotnych wad (art. 637 § 2 k.c.), odszkodowania lub pokrycia 
kosztów poprawienia lub dokończenia dzieła (art. 635 i 636 § 1 k.c.). Wykonaw-
ca także może mieć roszczenie np. o zapłatę całości lub reszty wynagrodzenia.

Termin określony w art. 646 k.c. odnosi się do roszczeń obu stron. Zastrze-
żenie dokonane w art. 638 k.c. sprawia, że nie odnosi się on do roszczeń opar-
tych na rękojmi, a zamiast tego obowiązują terminy przewidziane dla umowy 
sprzedaży.

W wypadku gdy nie doszło do skutecznego oddania dzieła (art. 643 k.c.), 
mimo zadeklarowania tego przez przyjmującego zamówienie, decyduje data za-
strzeżona w umowie, choćby była późniejsza.



Magdalena Wasylkowska-Michór

Rozdział 2

Umowa o dzieło na tle umowy o pracę  
i innych umów cywilnoprawnych

2.1. Umowa o dzieło a umowa o pracę

2.1.1. Cechy umowy o pracę

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy20 przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wy-
nagrodzeniem. Stosunek pracy to trwała i dobrowolna więź prawna łącząca 
pracownika i pracodawcę, której treścią jest obowiązek osobistego wykonywa-
nia pracy określonego rodzaju przez pracownika pod kierownictwem, na rzecz 
i na ryzyko pracodawcy, oraz obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika 
przy umówionej pracy i wypłacania mu wynagrodzenia za pracę. W stosunku 
tym pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy określonego rodzaju, 
a więc nie każdej pracy, na rzecz pracodawcy, w sposób podporządkowany 

20 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., t.j. Dz.U. 2014, poz. 1502 (dalej: k.p.). Na podsta-
wie art. 22 § 1 k.p. wskazuje się, że stosunek pracy jest dobrowolnym stosunkiem prawnym 
o charakterze zobowiązaniowym, zachodzącym między dwoma podmiotami, z których jeden, 
zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób ciągły, powtarzający 
się, na rzecz i pod kierownictwem drugiego podmiotu, zwanego pracodawcą, pracę określo-
nego rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – zob. 
wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt III U 56/13, 
http://orzeczenia.suwalki.so.gov.pl/details/$N/150520000001521_III_U_000056_2013_
Uz_2013-04-17_001, (3.01.2016). 
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kierowniczej roli pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy wynikającym z na-
wiązania stosunku pracy jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za pra-
cę. Stosunek pracy jest zatem dobrowolnym stosunkiem prawnym o charakte-
rze zobowiązaniowym, zachodzącym między dwoma podmiotami, z których 
jeden, zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób 
ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem drugiego podmio-
tu, zwanego pracodawcą, pracę określonego rodzaju, oraz w miejscu i cza-
sie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za 
wynagrodzeniem21.

2.1.1.1. Podporządkowanie pracownicze jako cecha stosunku pracy

Jedną z głównych cech umowy o pracę jest pracownicze podporządkowa-
nie się pracownika pracodawcy. Do stwierdzenia, że występuje ono w treści 
stosunku prawnego, z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony 
czas pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności22, 
podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy23 oraz poleceniom kie-
rownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowiązek 
przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, 
wykonywanie pracy zmianowej i stała dyspozycyjność, dokładne określenie 
miejsca i czasu realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod 

21 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt AUa 43/13, 
http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000043_2013_
Uz_2013-07-17_001 (3.01.2016). 

22 W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że w orzecznictwie 
pojawiło się również stanowisko odrębne, zgodnie z którym istnienie listy obecności oraz 
listy płac w żadnym razie nie przesądza o faktycznym wykonywaniu pracy, gdyż jest to 
tzw. dokumentacja wewnętrzna, która może być wytworzona w każdym czasie, także na 
potrzeby upozorowania istnienia stosunku pracy – zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Ło-
dzi z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 670/14, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/
details/$N/152500000001521_III_AUa_000670_2014_Uz_2015-03-31_001 (3.01.2016). 
Wydaje się, że chodzi tutaj o rozróżnienie dwóch sytuacji – takiej, w której istnienie listy 
obecności i listy płac jest jednym z przejawów rzeczywistego stosunku pracy, od takiej, 
w której służy upozorowaniu spełnieniu warunków formalnych świadczących o istnieniu 
stosunku pracy. Podobnie w wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III AUa 890/14, 
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie stwierdził, że ogólna kontrola (na podstawie składanych 
raportów) dokonywana z punktu widzenia rezultatów podejmowanej przez wnioskodaw-
czynię działalności na rzecz zainteresowanych nie świadczy o podporządkowaniu pra-
cowniczym.

23 Tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt 
III AUa 1567/14, Lex 1724078.
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nadzorem kierownika24. Podporządkowanie pracownicze nie występuje wte-
dy, kiedy jedna i ta sama osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie 
sama je wykonuje25.

Praca pod kierownictwem, w myśl art. 22 § 1 k.p., jest jedną z najważniej-
szych cech w procesie typizacji charakteru stosunku prawnego łączącego stro-
ny. Do oceny zobowiązania pracowniczego drugoplanowe znaczenie ma nazwa 
umowy oraz treść deklarowana w chwili jej zawarcia. Ważne jest, w jaki sposób 
strony kształtują więź prawną w trakcie jej trwania. Praca pod kierownictwem 
stanowi element sine qua non każdego zatrudnienia pracowniczego. Nie wystę-
puje ona przy umowach cywilnoprawnych. Zatem kierownictwo pracodaw-
cy jest jedyną cechą rzeczywiście odróżniającą stosunek pracy od umów 
cywilnoprawnych. Określenie zadań jedynie poprzez ustne wskazanie zakresu 
obowiązków, ogólnie wskazujących na zakres powierzonych (…) zadań, a tak-
że niestosowanie żadnego sposobu weryfikacji i rozliczania wyników pracy 
(…) w sytuacji, gdy zakres zadań i ich sprecyzowanie w czasie nie było ściśle 
wyznaczone (…), przesądza o tym, że sporny stosunek prawny nie nosi cechy 
pracowniczego podporządkowania. Zauważyć przy tym należy, że obecnie za 
punkt odniesienia przyjmuje się elastyczną koncepcję podporządkowania au-
tonomicznego, w ramach której kierownictwo pracodawcy polega na określeniu 
czasu i skonkretyzowaniu zadań, przy jednoczesnym nieingerowaniu w sposób 
ich realizacji26.

Bardzo obszerną definicję podporządkowania pracowniczego przedstawił Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 kwietnia 2015 r., 
sygn. akt III AUa 1567/1427, stwierdzając, że przy próbie definicji terminu 
„kierownictwo pracodawcy”, należy uwzględnić, że przedstawiciele nauki pra-
wa pracy28 wyinterpretowali szereg cech, których spełnienie pozwala przyjąć 
– zgodnie z art. 22 § 1 k.p. – istnienie pracy podporządkowanej pracodawcy. 

24 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 
1085/14, Lex 1771028.

25 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II UK 20/11 (OSNP 
2012, nr 11-12, poz. 145), a także wyrok SN z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt I UK 260/11 
(LEX nr 1169835)

26 Zob. uzasadnienie cyt. wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r., 
sygn. akt III AUa 1085/14.

27 http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_
AUa_001567_2014_Uz_2015-04-21_001 (3.01.2016). 

28 Sąd Apelacyjny w Białymstoku powołał się przy tym na następujące publikacje:  
W. Szubert, O charakterze prawnym stosunku pracy, PiP 1964, z. 7, s. 87 i n.; Z. Salwa, Pra-
wo pracy w zarysie, Warszawa 1971, s. 113; A. Malanowski, Nadużycie prawa w pracowni-
czym stosunku pracy, Warszawa 1972, s. 71. 
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Poza sporem jest, że podporządkowanie pracownika obejmuje prawo wydawa-
nia przez pracodawcę poleceń29. Przyjmuje się, że pojęcie kierownictwa praco-
dawcy obejmuje nie tylko typowe zależności związane z wydawaniem pracow-
nikowi poleceń, lecz także obowiązek świadczenia pracy w określonym miejscu 
i czasie oraz przestrzeganie zasad organizacji oraz porządku pracy określonego 
w regulaminie (szersze ujęcie podporządkowania pracowniczego)30. W rezulta-
cie nie ma wątpliwości, że podległość pracownika pracodawcy ma charakter 
wieloaspektowy31.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku podniósł dalej, że przedstawiając tę cechę, 
można pogrupować przejawy zależności pracownika względem pracodawcy na 
trzech płaszczyznach.

„Pierwszą z nich jest podporządkowanie organizacyjne, które polega na 
tym, że to do pracodawcy należy określanie zasad, jakie będą obowiązywać 
przy świadczeniu pracy, a także warunków wzajemnych świadczeń stron. Cel-
nie w tym zakresie wskazał Sąd Najwyższy (uzasadnienie wyroku SN z dnia 
28 stycznia 1998 r., sygn. akt II UKN 479/97, OSNAPiUS 1999, nr 1, poz. 34; 
wyrok SN z dnia 27 lutego 1979 r., sygn. akt II URN 19/79, NP 1981, nr 6,  
s. 14.), że w ramach podporządkowania pracowniczego mieści się także ko-
nieczność przestrzegania ustalonych przez pracodawcę reguł porządkowych. 
Wypada dodać, że charakterystyczne dla podporządkowania organizacyjnego 
jest, że to pracodawca dostarcza pracownikowi środki pracy (materiały, narzę-
dzia, ubiór roboczy) oraz organizuje stanowisko pracy (zwrócił na to uwagę 
SN w orzeczeniu z dnia 14 lutego 1959 r., sygn. akt IV CR 371/58, OSNCK 
1969, nr 3, poz. 70, oraz w wyroku z dnia 22 stycznia 1970 r., sygn. akt II PR 
298/69, LEX nr 14053). Dla stosunku pracy charakterystyczne jest również, że 
pracownik wykonuje swoje obowiązki w określonym przez pracodawcę miej-
scu i czasie32. Podmiot zatrudniający jest organizatorem pracy i decyduje, gdzie 

29 Z. Hajn, Glosa do wyroku SN z dnia 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000,  
z. 12, poz. 177, s. 594-595, oraz W. Muszalski, Charakter prawny pracy członka zarządu 
spółki handlowej, PiP 1992, z. 10, s. 67, powołano za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1567/14.

30 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębior-
stwach, Warszawa 2006, s. 384, powołano za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1567/14.

31 S. Piwnik, Jeszcze o pojęciu podporządkowania pracownika w świetle polskiego pra-
wa pracy, NP 1980, nr 2, s. 107, powołano za wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1567/14.

32 J. Żukowska, Umowa o pracę z samym sobą, „Prawo Pracy” 1996, nr 11, s. 26, cyt. za 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 
1567/14.
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i w jakich godzinach będzie realizowany proces pracy. Oznacza to, że wyzna-
czanie osobie zatrudnionej w sposób jednostronny miejsca, w którym ma ona 
wykonywać pracę, a także określanie godzin jej pracy, wskazuje na istnienie 
cechy charakterystycznej dla umowy o pracę. Zależność ta była wielokrotnie 
podnoszona w orzeczeniach Sądu Najwyższego. W wyroku Sądu Najwyższe-
go z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. akt I PKN 562/98, OSNAPiUS 2000, nr 6,  
poz. 223, podkreślono, że wykonywanie pracy we wszystkich dniach tygodnia 
(z wyjątkiem sobót i niedziel) i w wyznaczonych godzinach stanowi pracę pod 
stałym kierownictwem pracodawcy. Sąd Najwyższy zaakcentował, że za podpo-
rządkowanie pracownika pracodawcy nie można uważać wyłącznie podporząd-
kowania osobowego. Znaczenie ma również podporządkowanie organizacyjne 
przejawiające się w wyznaczaniu miejsca i czasu pracy. Podobnie w wyroku 
z dnia 2 września 1998 r., I PKN 293/98, OSNAPiUS 1999, nr 18, poz. 582, SN 
wskazał, że kwestia czasu pracy może być zasadnicza przy rozstrzyganiu cha-
rakteru prawnego stosunku łączącego strony”.

Sąd Apelacyjny wskazał dalej, że „druga płaszczyzna dotyczy poleceń pra-
codawcy. Przyjęcie, że pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem praco-
dawcy oznacza, że przejawy takiego kierownictwa będą mieć miejsce w trakcie 
realizacji procesu pracy. Relacja występująca pomiędzy pracownikiem i pra-
codawcą ma charakter złożony. Pracodawca jest organizatorem procesu pracy, 
ponosi w tym zakresie ryzyko. Powyższe uzasadnia przyznanie mu szerokich 
uprawnień władczych. Dotyczą one przede wszystkim określenia zadań, ale rów-
nież wskazania sposobu ich realizacji. Oferujący pracę może w dowolnej formie 
realizować te uprawnienia. Pracodawca w trakcie procesu pracy konkretyzuje, 
w formie poleceń, treść obowiązków pracownika33. W rezultacie przyjmuje się, 
że prawo do wydawania poleceń jest nieodzownym atrybutem pracodawcy i jest 
charakterystyczne jedynie dla stosunku pracy. Pracodawca jest zatem uprawniony 
do wyznaczania poszczególnych zadań i wskazywania sposobu ich wykonania. 
Wykonywanie poleceń jest fundamentem wzajemnych relacji między stronami 
stosunku pracy. Uprawnienie to może być realizowane przez pracodawcę w róż-
nych formach, a ich przejawem mogą być zarówno nakazy, zakazy, wskazówki 
przekazywane na bieżąco pracownikowi w procesie pracy, jak i zarządzenia czy 
instrukcje, ustne lub pisemne, adresowane do mniejszej bądź większej grupy pra-
cowników34. Obrazowo rzecz ujmując, istotą pracy umownie podporządkowanej 

33 Sąd Apelacyjny w Białymstoku odwołał się przy tym do: H. Lewandowski, Uprawnie-
nia kierownicze w umownym stosunku pracy (przedmiot i granice), Warszawa 1977, s. 22–23.

34 Zob. Z. Góral, H. Lewandowski (w:) Prawo pracy po zmianach. red. K. Rączka, War-
szawa 1997, s. 99–100, wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1997 r., sygn. akt I PKN 89/97, OSNA-
PiUS 1998, nr 2, poz. 35, powołano za cyt. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
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jest możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków 
zawodowych, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakre-
sie uzgodnionego rodzaju pracy i sposobu35 ich wykonywania”36.

Ostatnim trzecim wymiarem kierownictwa pracodawcy jest podporządko-
wanie represyjne i dystrybutywne. Polega ono na możliwości karania i nagra-
dzania pracownika.

Dalej Sąd Apelacyjny w Białymstoku przytoczył orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, z którego wynika, że stosunek pracy nie musi polegać na stałym „fi-
zycznym” nadzorze pracownika. Uwaga ta jest nośna szczególnie w obecnych 
realiach rynku pracy. Nastąpiło wyraźne przesunięcie oczekiwań pracodawców, 
którzy doceniają samodzielność i efektywność świadczonej pracy. W wyroku 
z dnia 7 września 1999 r., sygn. akt I PKN 277/9937, Sąd Najwyższy przyjął, 
że podporządkowanie pracownika (art. 22 § 1 k.p.) może polegać na określeniu 
przez pracodawcę czasu pracy i wyznaczeniu zadań, natomiast co do sposobu 
ich realizacji pracownik ma pewien zakres swobody, zwłaszcza gdy wykonuje 
zawód twórczy38.

35 Zob. J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000, s. 41, powołano 
za cyt. wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

36 W tym miejscu od podporządkowania o charakterze pracowniczym należy jednakże 
odróżnić ogólną koordynację, która jest również właściwa dla umów cywilnoprawnych. Sam 
fakt, że koordynator prac (lub inna osoba upoważniona przez wnioskodawcę) sprawdzał (spo-
radycznie), czy zainteresowani pozostają na swoich – wskazanych na dany dzień – miejscach 
pracy i nie przemieszczają się w inne miejsca zakładu, nie oznacza, że mieści się w tym podpo-
rządkowanie pracownicze. Tak samo należy potraktować okresowe (a nie ciągłe) weryfikowa-
nie prawidłowości zleconych zainteresowanym, o których mowa powyżej prac do wykonania. 
Generalnie stosunek cywilno-prawny nie kreuje stosunku kierownictwa, choć w konkretnych 
przypadkach nie sposób wykluczyć istnienia stosunku podległości. Ogólna kontrola osoby za-
trudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), dokonywana przez zlecenio-
dawcę z punktu widzenia rezultatów działalności nie świadczy o podporządkowaniu pracow-
niczym. Dla stwierdzenia, że podporządkowanie pracownika pracodawcy występuje w treści 
stosunku prawnego, z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony czas pracy i miejsce 
wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, podporządkowanie pracownika regu-
laminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania 
pracy oraz obowiązek przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania poleceń przeło-
żonych, wykonywanie pracy zmianowej i stała dyspozycyjność, dokładne określenie miejsca 
i czasu realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika. Zob. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt III AUa 195/13.

37 OSNAPiUS 2001, nr 1, poz. 18.
38 Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt I PKN 776/00, OSNP 2004, nr 6,  

poz. 94, wyrok SN z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05, OSNP 2007, nr 5–6, poz. 67; 
postanowienie SN z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt III UK 70/07, OSNP 2008,  
nr 23–24, poz. 366.
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Sąd Apelacyjny w Białymstoku podniósł nadto, że oprócz zawodów twór-
czych do grupy pracowników, wobec których może mieć zastosowanie „pod-
porządkowanie autonomiczne”, należy zaliczyć osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska u pracodawcy czy wręcz zarządzające zakładem pracy lub jego czę-
ścią39. Osoby takie mogą być zatrudniane na podstawie umowy o pracę, przy 
czym wykonywanie pracy podporządkowanej ma cechy specyficzne, odmienne 
od „zwykłego” stosunku pracy. Podobnie rzecz się ma w przypadku osób zatrud-
nionych w zadaniowym czasie pracy, telepracowników czy pracowników mo-
bilnych. Permanentne wydawanie poleceń tym grupom zatrudnionych jest ilu-
zoryczne. W tych warunkach kwalifikowanie rodzaju umowy w odniesieniu do 
klasycznego modelu podporządkowania pracowniczego jawi się jako archetyp. 
Nie można przy tym zapominać, że podległość pracownika w warunkach pod-
porządkowania autonomicznego przejawia się jednak w konieczności respek-
towania wyznaczonych zasad organizacji i funkcjonowania zakładu pracy oraz 
ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności za samodzielnie podejmowane 
decyzje według zaostrzonych reguł40.

Nowoczesną koncepcję podporządkowania autonomicznego dobrze ujął 
również Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 30 marca 2015 r., sygn. akt 
III AUa 836/1441, stwierdzając, że praca pod kierownictwem nie oznacza, że 
pracodawca nie może dać pracownikowi pewnej samodzielności przy wyko-
nywaniu powierzonych mu zadań. Wręcz przeciwnie, na niektórych stanowi-
skach pracy wymaga się od pracowników samodzielności, a nie oczekiwania 
na polecenia kierownika. Pracownik nie musi robić notatek stwierdzających 
przebieg jego pracy, a pracodawca czy też przełożony nie musi sprawować 
nieustannej, ciągłej kontroli pracy pracownika, żeby wiedzieć, czy i jaka pra-
ca została przez niego wykonana. Praca też nie musi być wykonywana stale 
w jednym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Pracownik może wykony-
wać niektóre czynności poza siedzibą pracodawcy, według uzgodnień między 
stronami przy zawieraniu umowy bądź w czasie jej realizowania. Powierzenie 
pracownikowi w czasie jego godzin pracy określonych zadań do wykonania 

39 M. Gersdorf, Umowa o pracę a umowa o dzieło i zlecenia, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 1993, nr 9, s. 53, cyt. za uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., III AUa 1567/14.

40 A. Korytkowska, Ewolucja treści pojęcia pracowniczego podporządkowania w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego, (w:) Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora An-
drzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010, cyt. za uzasadnieniem wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1567/14.

41 h t tp : / /o rzeczen ia . lodz . sa .gov.p l /con ten t /$N/152500000001521_I I I_
AUa_000836_2014_Uz_2015-03-30_001 (3.01.2016).
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jest wystarczającą podstawą do uznania, że praca jest wykonywana pod 
kierownictwem.

Jeszcze dalej w kwestii podporządkowania autonomicznego poszedł Sąd 
Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 
440/1442, stwierdzając, że nie można zakwestionować ważności umowy o pra-
cę tylko na tej podstawie, że brak jest elementu podporządkowania w rozu-
mieniu wydawania poleceń przez bezpośredniego przełożonego43. Oczywiste 
jest, że występowanie podporządkowania autonomicznego przybliża umowę 
o pracę do rozwiązań zastrzeżonych dla umów cywilnoprawnych (szczególnie 
umowy-zlecenia). Oznacza to, że w wielu wypadkach niemożliwe będzie pre-
cyzyjne odróżnienie podporządkowania pracowniczego od zależności właści-
wych dla zobowiązania cywilnoprawnego. W rezultacie szczególne znaczenie 
w procesie kwalifikacyjnym zyskuje wola stron wyrażona w chwili zawarcia 
umowy. Nie można pominąć, że zaakceptowanie koncepcji podporządkowa-
nia autonomicznego skutkuje dychotomią zatrudnienia pracowniczego. Obok 
siebie będzie występował klasyczny i nowoczesny model podporządkowania 
pracowniczego, przy czym o utworzeniu tego drugiego będą decydowały jedy-
nie strony zobowiązania44.

42 LEX nr 1679988.
43 W przepisie art. 22 § 1 k.p. chodzi zaś o „kierownictwo” pracodawcy a nie samego 

zarządu. To, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółce z o.o. dokonuje jej 
zarząd (art. 31 § 1 k.p.) nie wyklucza podporządkowania członka zarządu jako pracowni-
ka spółki „kierownictwa pracodawcy” (art. 22 § 1 k.p.). Również w wyroku z 1 czerwca 
2010 r., II UK 34/10, Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli zadania członka zarządu polegają 
wyłącznie na wykonywaniu czynności zarządczych, realizowanie tych czynności nie musi 
automatycznie oznaczać wykonywania ich w reżimie pracowniczym (a contrario – może 
oznaczać). Członek zarządu spółki kapitałowej może być zatem zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę, ale może realizować swoje obowiązki w ramach stosunków o charakterze 
cywilnoprawnym. Decydujące znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego łączą-
cego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu ma więc treść 
tegoż stosunku i warunki jego realizacji (...). W niniejszej sprawie odwołujący wykonywał 
pracę w reżimie stosunku pracy, ponieważ była to praca na rzecz i pod kierownictwem 
spółki, z którą nie jest powiązany ani osobiście, ani przez kapitał. Zob. uzasadnienie wy-
roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 440/14. 

44 M. Raczkowski, O podporządkowaniu autonomicznym – krytycznie, (w:) Współcze-
sne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Pra-
wa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26-28 maja 2011 r., pod red. L. Florek,  
Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 132–133, cyt. za uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 440/14.
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2.1.1.2. Praktyczne przykłady pozorności stosunku pracy

Przykład nr 1
Bogate orzecznictwo sądowe jako fikcyjne zatrudnienie wskazuje np. 
sytuację, w której po długim okresie przebywania na zwolnieniach le-
karskich pracownica (E.P.) zawarła umowę o pracę na czas nieokre-
ślony od dnia 1 lipca 2012 r. Umowa przewidywała zatrudnienie jej na 
stanowisku dyrektora marketingu, jako miejsce wykonywania pracy 
wskazano siedzibę firmy. Wymiar czasu pracy wynosił jeden etat, zaś 
wynagrodzenie zasadnicze zostało określone na 7100.00 złotych mie-
sięcznie. W informacji o warunkach zatrudnienia, załączonej do umo-
wy o pracę wskazano, iż pracownicę obowiązuje dobowa norma czasu 
pracy u pracodawcy w wymiarze 8 godzin, natomiast obowiązująca ją 
tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygo-
dniu pracy wynosi 40 godzin. Ze spornego okresu zatrudnienia E.P. 
u płatnika składek została sporządzona dokumentacja pracownicza. 
Prezes Zarządu Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, M. B. (1) jest bratem E.P. Zakres obowiązków pracownicy nie zo-
stał określony pisemnie. Ustnie ustalono, iż po zawarciu umowy o pra-
cę stworzy ona bazę danych lekarzy oraz innych instytucji, które będą 
kierować pacjentów na badania do Spółki (...), zajmie się pozycjono-
waniem strony internetowej w wyszukiwarkach. W kolejnym etapie 
miała stworzyć dział handlowy w Spółce oraz zająć się opracowaniem 
strategicznych programów marketingowych, komunikacyjnych i pro-
mocyjnych na poszczególne rynki.
Z powyższego wynika zatem, że poza brakiem doprecyzowania za-
kresu obowiązków zatrudnienie E.P. formalnie wykazywało cechy za-
trudnienia pracowniczego. W toku postępowania okazało się, że pra-
cownica nie miała w rzeczywistości określonych stałych godzin pracy, 
w siedzibie Spółki przebywała nieregularnie, nie ustalała z nikim 
w spółce terminów i miejsca spotkań ani też osób, z którymi się spotka. 
Czynności, jakie wykonywała, nie były na bieżąco kontrolowane przez 
pracodawcę. W okresie nieobecności E.P. w pracy z powodu choroby 
zainteresowana Spółka nie zatrudniła żadnego pracownika na stanowi-
sku dyrektora marketingu.

„W ocenie Sądu Okręgowego brak jest wiarygodnych dowodów potwier-
dzających wykonywanie pracy przez ubezpieczoną w ramach stosunku pracy. 
Ustalone okoliczności faktyczne nie świadczą bowiem o tym, że czynności wy-
konywane przez E.P. można uznać za pracę podporządkowaną pracodawcy (pod 
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kierownictwem pracodawcy), wykonywaną w sposób ciągły, odpłatny, na rzecz 
i ryzyko pracodawcy, a stanowisko, na którym została zatrudniona, w istocie 
było zbędne dla potrzeb płatnika”45.

Przykład nr 2
Jako przykład stosunku, który tylko pozornie nosi cechy zatrudnienia 
pracowniczego, można w tym miejscu wskazać sytuację, kiedy to po-
wódka po zakończeniu stażu w Urzędzie Skarbowym w M. w okresie 
od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. po jego zakończeniu zawar-
ła z pozwanym dwie umowy-zlecenia na okres od 21 sierpnia do 31 
grudnia 2006 r. i od 8 stycznia do 30 czerwca 2007 r., zobowiązując 
się do wprowadzania danych do ewidencji o transakcjach oraz innych 
czynnościach majątkowych. Powódka przerwała świadczenie usług 
na rzecz pozwanego, ponieważ wyjechała za granicę. Po powrocie 
do kraju zawarła z pozwanym umowy-zlecenia w okresach od 6 maja 
do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia 2008 r., od 5 stycznia do 
30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r., od 11 stycznia do 30 
czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. W tym okresie kontynuowa-
ła studia w systemie zaocznym.
Na podstawie umów-zleceń powódka zobowiązała się do wprowadza-
nia do systemu POLTAX decyzji o podatku od spadków i darowizn 
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wypisywania wezwań 
do złożenia zeznań podatkowych o nabyciu spadku oraz prowadzenia 
postępowań podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn, 
wystawiania wezwań w sprawie wszczęcia postępowania podatkowe-
go w zakresie podwyższania wartości przedmiotów transakcji. Powód-
ka zobowiązała się wykonywać powierzone czynności z należytą 
starannością. Wynagrodzenie było płatne po przedłożeniu rachunku.
Pozwany, którego obowiązywał limit etatów pracowniczych oraz okre-
ślona w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej procedura 
naboru pracowników, chcąc udzielić pomocy etatowym pracownikom 
Urzędu, zawierał umowy-zlecenia z osobami, które miały wykonywać 
określone czynności, wspomagając tych pracowników. Powódka przez 
cały okres od 6 maja 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. wykonywała czyn-
ności dotyczące opłat i podatków majątkowych. Nie miała zakresu 
czynności. Wykonywała prace zlecane jej przez komisarza skarbowe-
go A.P. bądź przez A.P. Powódka nie miała przydzielanych spraw 

45 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 1085/14, 
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001085_2014_
Uz_2015-06-01_001 (3.01.2016). 
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do samodzielnego prowadzenia od wszczęcia do zakończenia po-
stępowania, tak jak etatowi pracownicy pozwanego. Wykonywała 
wybiórcze czynności w postępowaniach prowadzonych przez pozwa-
ny Urząd, korzystając z gotowych szablonów. Przygotowywane przez 
powódkę dokumenty były sprawdzane.
Powódka wykonywała zlecone jej czynności od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach urzędowania i w pomieszczeniach pozwanego Urzę-
du, obowiązywał bowiem zakaz wynoszenia dokumentów poza teren 
Urzędu Skarbowego. Pozwany nie kontrolował i nie prowadził ewi-
dencji czasu pracy powódki, a ona nie podpisywała list obecno-
ści. Mogła wychodzić z urzędu wcześniej, informując o tym A.P. 
Z tej możliwości korzystała dla załatwienia prywatnych spraw, m.in. 
w związku z koniecznością udziału w zajęciach na studiach. W przy-
padku nieobecności związanej z chorobą pozwany zmniejszał jej wy-
nagrodzenie, stosownie do ilości dni zwolnienia chorobowego.
Powódka przedkładała pozwanemu zaświadczenia o kontynuacji stu-
diów, aby nie potrącano z jej wynagrodzenia składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne.

W ocenie Sądu Rejonowego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, 
nie można było bowiem uznać, iż powódka wykonywała pracę w sposób pod-
porządkowany w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy. Cechą umowy 
o pracę nie jest pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, lecz wykonywanie 
pracy pod kierownictwem pracodawcy (pracy podporządkowanej). Dalej Sąd 
Rejonowy wywiódł, że cecha podporządkowania pracownika przejawia się 
w obowiązku stosowania się do poleceń przełożonego, które pozostają w związ-
ku z wykonywaną pracą. Pozwany nie kontrolował czasu pracy powódki (brak 
listy obecności, ewidencji czasu pracy), a jej nie powierzono stałych obowiąz-
ków pracowniczych (brak zakresu obowiązków), nikt nie rozliczał powódki ze 
sposobu wykonywania pracy. Potencjalna możliwość kierowania pracą powód-
ki nie oznacza wykonywania jej pod nadzorem. Sąd pierwszej instancji zauwa-
żył, że powódka otrzymywała wynagrodzenie na podstawie wystawianych ra-
chunków, tylko za wykonane czynności, nadto czas pracy ustalany był de facto 
przez powódkę, która mogła przychodzić i wychodzić z urzędu według swego 
uznania.

Ww. wyrok Sądu Rejonowego został podtrzymany przez Sąd Okręgowy, któ-
ry zauważył ponadto, że przy ocenie umowy w warunkach gospodarki rynkowej 
zasadnicze znaczenie należy przypisać autonomii woli stron, co wiąże się z tym, 
iż każda z nich powinna ponosić odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. 
W stanie faktycznym sprawy należy uznać, iż powódka jako osoba wykształcona 
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w sposób świadomy zawierała kolejne umowy nazwane „umowami-zlecenia-
mi”. Podpisując je, miała świadomość tego, że nie rodzą one po jej stronie żad-
nych uprawnień pracowniczych, czego niezbitym dowodem jest chociażby fakt 
przedkładania zaświadczeń potwierdzających pobieranie nauki celem nienali-
czenia przez Urząd Skarbowy składek na ubezpieczenia społeczne. Stanowisko 
Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego zostało w wyniku skargi kasacyjnej pod-
trzymane przez Sąd Najwyższy46.

Przykład nr 3
Dla zaistnienia pomiędzy stronami stosunku pracy nie ma natomiast 
znaczenia fakt, że pracownica w chwili zawierania umowy o pracę 
była w ciąży, o ile praca w ramach tej umowy rzeczywiście była świad-
czona i miała charakter zatrudnienia pracowniczego.

Przedmiotem wykładni dokonanej w wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1567/1447 
był następujący stan faktyczny: M.W. (1) została zatrudniona w firmie 
(...) W.G. (1), (...)–(...) O., ul. (...) na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony od dnia 2 kwietnia 2013 r., w pełnym wymiarze czasu 
pracy za wynagrodzeniem 4200 zł na stanowisku specjalisty do spraw 
marketingu i reklamy. W umowie o pracę zakres jej zadań został szcze-
gółowo określony, w toku sprawy ustalono również, że pracownica 
przeprowadzała rozmowy biznesowe z potencjalnymi kontrahentami 
firmy, w której była zatrudniona, mąż przywoził ją codziennie do pracy 
na godz. 7, a czasami odbierał ją po godz. 15.00.
Od dnia 9 maja 2013 r. u ubezpieczonej wystąpiła niezdolność do pra-
cy związana z ciążą. Według karty ciąży pochodzącej M.P. z Prywat-
nego Gabinetu Ginekologicznego w O. wynika, że w dniu 6 marca 
2013 r., to jest w dacie pierwszej wizyty lekarskiej odwołująca była 
w 6 tygodniu ciąży.
Od dnia 1 maja 2014 r. M.W. wróciła do pracy, przy czym najpierw 
wykorzystała urlop, pracuje zaś od dnia 20 czerwca 2014 r. Podczas jej 
nieobecności pracodawczyni bazowała tylko na uprzednio wykonanej 
przez nią pracy.

46 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II PK 153/14, LEX  
nr 1712814.

47 http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_
AUa_001567_2014_Uz_2015-04-21_001 (3.01.2016).
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Sąd Okręgowy, rozpatrując sprawę stwierdził, że w tym kontekście decydu-
jące znaczenie miało to, czy zawarta przez strony umowa o pracę miała na celu 
rzeczywiste wykonywanie pracy, czy też, jak twierdził organ rentowy – została 
zawarta dla pozoru z zamiarem uzyskania przez odwołującą wysokich świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego, a jej strony nie miały woli realizacji stosunku 
pracy. Identyczne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny.

Przykład nr 4
Jako fikcyjna traktowana jest również taka umowa o pracę, która nosi 
cechy zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a zawar-
ta została wyłącznie w celu uniknięcia konieczności płacenia przez 
pracownika składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowa-
dzonej przez niego działalności gospodarczej.
W trakcie przeprowadzonego przez ZUS postępowania ustalono, że 
spółka (...). została utworzona przez (...) i (...). Spółki te poza wy-
mienioną spółką zawiązały ponad 100 innych spółek cywilnych. Do 
ww. spółek cywilnych rekrutowano pracowników przede wszystkim 
wśród osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Wszystkie spółki miały taki sam profil działalności, a pracownicy 
w ramach umowy o pracę zajmowali się rozprowadzaniem ulotek 
reklamowych i rekrutowaniem nowych osób do kolejnych spółek 
cywilnych. Zatrudnianie następowało na podstawie umowy o pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Spółki cywilne utworzone przez 
(...) i (...) zawierały umowy o pracę pomimo faktu, że wykonywane 
przez zatrudnionych czynności wskazują na charakter umowy cywil-
no-prawnej, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia. Zakres podporządkowania pracowniczego E.R. w ramach 
zawartej umowy o pracę był charakterystyczny dla stosunków cy-
wilno-prawnych – ubezpieczona sama organizowała swój czas pracy, 
samodzielnie dokonując podziału czynności i realizując wykonanie 
zadania. Płatnik składek nie ewidencjonował czasu pracy zatrudnio-
nych osób na listach obecności, nie było obowiązku usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy. W związku z powyższym w zatrudnieniu 
nie występował element podporządkowania wnioskodawczyni w za-
kresie wykonywanych obowiązków wynikających z zawartej umowy. 
Płatnik (...) nie kontrolował pracowników pod względem dyscypliny 
pracy. Duża swoboda i samodzielność pracujących w organizowaniu 
pracy, brak ścisłego wyznaczenia określonych godzin rozpoczęcia 
i kończenia pracy, brak ścisłego nadzoru (kierownictwa) ze strony 
płatnika składek wskazują na minimalne nasilenie cech charakte-
rystycznych dla stosunku pracy. Okoliczności wykonywanej pracy 
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miały zatem cechy charakterystyczne dla umowy cywilnoprawnej, 
jaką jest między innymi umowa-zlecenie.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 lutego 2015 r., 
 sygn. akt III AUa 890/1448 stwierdził, że umowy i ich realizacja nie odpowia-
dały cechom ustawowym tego rodzaju umowy zawartych w art. 22 § 1 k.p., 
z uwagi na:
– brak ustalonego czasu i miejsca świadczenia pracy, wnioskodawczyni samo-

dzielnie bowiem kształtowała jego wymiar, skoro równocześnie z pracą na 
pełny etat wykonywała jednoosobowo własną działalność gospodarczą,

– brak kierownictwa i nadzoru pracodawcy, rozliczanie rezultatów podejmo-
wanych w ramach umowy czynności w raportach wnioskodawczyni, nie 
spełniało ustawowego wymogu pracy pod kierownictwem i nadzorem praco-
dawcy,

– brak podlegania wnioskodawcy pracowniczej organizacji pracy i związanej 
z tym dyscypliny pracy, co dotyczy ewidencjonowania obecności w pracy, 
zasad usprawiedliwiania nieobecności.

2.1.1.3. Pozostałe cechy stosunku pracy

Jako inne niż podporządkowanie przyjmuje się następujące cechy właściwe 
dla stosunku pracy: pracownikiem jest osoba fizyczna, która zobowiązuje się do 
pracy w zamian za wynagrodzenie, przedmiotem umowy ze strony pracownika 
jest samo pełnienie (wykonywanie) pracy, przy wykonywaniu której nie jest on 
obciążony ryzykiem realizacji zobowiązania, obowiązany jest on świadczyć pra-
cę osobiście49.

Ponadto jako inne cechy stosunku pracy w orzecznictwie przedmiotu wska-
zane zostało wykonywanie pracy w sposób ciągły, ale przy zastrzeżeniu, że ten 
sposób wykonywania pracy może również występować w umowach cywilno-
prawnych. Istota ciągłości świadczenia pracy w ramach stosunku pracy tkwi 
w tym, że zobowiązanie pracownika nie polega na jednorazowym wykonaniu 
pewnej czynności lub na wykonaniu ich zespołu składającego się na określony 
rezultat, lecz wiąże się z wykonywaniem określonych czynności w powtarzają-
cych się odstępach czasu, w okresie istnienia trwałej więzi łączącej pracownika 

48 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000890_2014_
Uz_2015-02-26_002 (3.01.2016). 

49 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 września 2014 r., sygn akt III AUa 2070/13, 
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_002070_2013_
Uz_2014-09-03_001 (3.01.2016). 
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z pracodawcą50. Podobnie rzecz dotyczy odpłatności, która dziś jest nieodzow-
nym elementem każdej umowy. Obowiązek osobistego wykonywania pracy, 
w tym zwłaszcza zakaz wyręczania się osobami trzecimi51, jest cechą konstruk-
cyjną umowy o pracę. Cecha ta, nie jest jednak również obca w umowach cy-
wilnoprawnych, zwłaszcza w razie wykonywania zadań wymagających dostępu 
do wrażliwych danych, np. związanych z dostępem do tajemnicy skarbowej52. 
Wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych również przemawia za tym, że strony łączy stosunek pracy53. Co więcej 
w orzecznictwie wskazuje się na konieczność łącznego występowania wszyst-
kich przesłanek stanowiących o stosunku pracy54.

50 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 451/99, OSNP 
2001, nr 10, poz. 337. 

51 Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 
2007 r., I UK 221/06, zgodnie z którym uznaniu prawnopracowniczego charakteru nawią-
zanego stosunku prawnego nie stoi na przeszkodzie korzystanie przez pracownika ze spora-
dycznej pomocy innej osoby (innego pracownika lub – w specyficznych warunkach świad-
czenia pracy– także osoby niezatrudnionej przez tego samego pracodawcę). Taką pomoc 
wymuszają różne, nierzadkie przyczyny i okoliczności, zarówno obiektywne, jak i leżące po 
stronie pracownika.

52 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt 
II PK 153/14, LEX nr 1712814. W zależności od okoliczności danego przypadku o faktycz-
nym istnieniu stosunku pracy świadczyć mogą: zatrudnienie pracownika w związku z realną 
potrzebą, odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracownika, realna płaca 
w stosunku do wykonywanych zadań, problemy z dokończeniem zleceń w przypadku dłu-
gotrwałej absencji pracownika, a co za tym idzie konieczność podzlecania zadań np. firmom 
zewnętrznym. Z kolei jednak okoliczność, że pracownik nie miał wcześniej własnego tytułu 
do ubezpieczeń społecznych, a wcześniej leczył się z powodu schorzeń, które później spowo-
dowały jego niezdolność do pracy, nie mogą automatycznie skutkować uznaniem, że umowa 
zawarta przez strony była umową pozorną. Zob. uzasadnienie cyt. wyroku Sądu Apelacyjne-
go w Łodzi z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt III AUa 2070/13.

53 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r., sygn. akt I PKN 429/00, OSNP 
2003, nr 7, poz. 174. 

54 Podporządkowanie organizacyjne pracownika pracodawcy stanowi konstytutywną cechę 
stosunku pracy, a contrario brak tej cechy decyduje w niniejszej sprawie o ustaleniu stosunku 
cywilnoprawnego z umowy o dzieło jako obowiązującego pomiędzy stronami niniejszego pro-
cesu. Dodatkowymi cechami stosunku pracy jest dobrowolność podjęcia pracy przez pracow-
nika i odpłatność świadczonej przez niego pracy. Ponadto istotnym – w ramach umowy o pracę 
– jest konieczność kumulatywnego wystąpienia powyższych przesłanek, charakteryzujących 
umowę o pracę. Zasadnym jest więc stwierdzenie, że brak choćby jednej z powyższych prze-
słanek decyduje o odmowie uznania łączącego strony stosunku prawnego jako umowy o pracę, 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1068/12).
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2.1.2.  Umowa o pracę a inne umowy o charakterze 
cywilnoprawnym

Zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego, a praca może być 
świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych55. Ciekawie wyjaśnił 
ten stan rzeczy Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 22 kwiet-
nia 2015 r., sygn. akt II PK 153/1456, podając, że rozwijające się stosunki spo-
łeczne krzyżują typowe cechy zobowiązania pracowniczego i cywilnoprawnego. 
Zjawisko zawierania umów cywilnoprawnych staje się powszechne, zwłaszcza 
w warunkach zmiennego zapotrzebowania na pracę. Ekonomiczny aspekt wy-
boru zatrudnienia aktualizuje interwencję ustawodawcy w celu zapewnienia pra-
wu pracy funkcji ochronnej. Przejawem tej działalności była ingerencja w treść  
art. 22 k.p. przez modyfikację poszczególnych norm prawnych, dodanie nowych 
jednostek redakcyjnych. Jednak dokonane zabiegi nie pozwoliły na wypracowa-
nie paradygmatu pracowniczego zatrudnienia, pozostawiając de facto ostatnie 
słowo judykaturze. Jest to zabieg prawidłowy, albowiem indywidualne okolicz-
ności konkretnego przypadku mogą mieć (i mają) decydujące znaczenie dla oce-
ny rodzaju zawartej umowy.

O wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują same zaintere-
sowane strony w oparciu o zasadę swobody kontraktowania (art. 3531 k.c.), kie-
rując się przy tym nie tyle przesłanką przedmiotu zobowiązania, ile sposobu jego 
realizacji57. Jeżeli umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umo-
wy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o jej typie (rodzaju) decy-
duje zgodny zamiar stron i cel umowy, który może być wyrażony także w jej 
nazwie58. Należy jednak pamiętać, że nawet zamiar zawarcia umowy o dzieło, 
a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą nadać cywilnoprawne-
go charakteru zatrudnieniu zainicjowanemu taką umową, jeśli wykazuje ono 
w przeważającym stopniu cechy innego typu stosunku prawnego, np. umowy 
o świadczenie usług59.

55 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 432/99, OSNA-
PiUS 2001 nr 9, poz. 310.

56 LEX nr 1712814.
57 Por. wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2000 r., sygn. akt I PKN 594/99, OSNA-

PiUS 2001 nr 21, poz. 637
58 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 191/98, 

OSNAPiUS 1999 nr 14, poz. 449.
59 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 października 2013 r., sygn. 

akt III AUa 332/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000332_2013_Uz_2013-10-24_001 (3.01.2016). 
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W razie ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały ele-
menty obce stosunkowi pracy, nie jest możliwa ocena, że została zawarta umowa 
o pracę. Dla ustalenia, że stron nie łączył stosunek pracy, nie jest nawet koniecz-
ne precyzyjne nazwanie umowy cywilnoprawnej łączącej strony60. Oznacza to, 
że Sąd prowadzący postępowanie w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
w razie uznania, że strony nie łączył stosunek pracy oddala powództwo, bez ko-
nieczności pozytywnego wypowiadania się w przedmiocie oceny jaki w istocie 
stosunek zobowiązaniowy łączył strony i precyzyjnego nazwania łączącej strony 
umowy cywilnoprawnej61.

Nie można natomiast mówić o stosunku pracy, gdy w umowie wiążącej stro-
ny dominują cechy charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych62.O rodzaju 
zawartej umowy rozstrzyga przede wszystkim zgodna wola stron. Nie można 
bowiem zakładać, że strony mające pełną zdolność do czynności prawnych mia-
ły zamiar zawrzeć umowę o innej treści (umowę o pracę), niż tą, którą zawarły63.

Przy ocenie charakteru stosunku łączącego strony, jakkolwiek nie jest to 
czynnik decydujący, należy mieć na względzie także to, jak strony daną umo-
wę nazwały. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r., I PKN 
293/9864 wskazano, iż jeżeli w stosunku prawnym nie przeważają cechy stosun-
ku pracy, to o jego charakterze przesądza nazwa i sposób realizacji zobowiąza-
nia. Oczywistym jest to, że przy kwalifikacji prawnej umowy należy uwzględnić 
okoliczności istniejące w chwili jej zawarcia. Niewątpliwie też, wykonanie tych 
samych czynności może występować w ramach umowy o pracę i umowy cywil-
noprawnej, jednak żaden przepis nie zakazuje zawierania umów cywilnopraw-
nych, w wyniku których, będzie świadczona praca.

O rodzaju zawartej umowy rozstrzyga zgodna wola stron. Z kolei w wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 616/9865 stwierdzono, że prze-
widziane w art. 65 k.c. w zw. z art. 300 k.p. reguły wykładni oświadczeń woli 
stron mają odpowiednie zastosowanie do umów o pracę.

60 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 r., I PKN 256/00, OSNAPiUS 
2002 nr 23, poz. 564. 

61 Por.m.in. uzasadnienie wyroku SN z 14 lutego 2001 r., I PKN 256/00; OSNP 2002,  
nr 23, poz. 564.

62 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 r., I PKN 256/00, OSNP 2002, 
nr 23, poz. 564.

63 Por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 września 1998 r., II UKN 229/98, OSNP 
1999, nr 19, poz. 627 oraz z dnia 5 września 1997 r., I PKN 229/97, OSNP 1998, nr 11,  
poz. 329. 

64 OSNP 1999, nr 18, poz. 582. 
65 OSNP 2000, nr 8, poz. 312.
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W przypadku umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło, należy 
jednakże pamiętać, że wprawdzie pracodawca może zawierać z zatrudnio-
nym pracownikiem umowy cywilnoprawne, ale jedynie w zakresie obowiąz-
ków lub czynności, które nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem 
obowiązków pracowniczych. W przeciwnym razie umowa cywilnoprawna na 
wykonywanie w istocie rzeczy tych samych obowiązków pracowniczych jest 
sprzeczna z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych lub zmierza 
do obejścia przepisów tych działów prawa, przeto jest nieważna w taki spo-
sób, że w miejsce nieważnych postanowień umowy cywilnoprawnej wchodzą 
odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), 
z konsekwencjami wynikającymi z imperatywnych norm prawa ubezpieczeń 
społecznych66.

2.1.3. Umowa o dzieło a umowa o pracę – praktyczne przykłady

Przykład nr 5
Zainteresowana była w okresie od 17 lutego 2003 r. do 31 grudnia 
2011 r. pracownicą skarżącego płatnika składek zatrudnioną na sta-
nowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych, z którą skarżący zawarł 
umowę „o dzieło” na okres niemal 9 lat (od 2 stycznia 2004 r. do 31 
grudnia 2012 r.), której przedmiotem było „przygotowanie danych 
i sporządzanie list plac, przygotowanie i przekaz elektroniczny do 
ZUS, archiwizacja dokumentów kadrowych”. Za wykonanie takiego 
„dzieła” skarżący nie ustalił jednego („łącznego”) wynagrodzenia za 
9-letni okres wykonywania „dzieła”, ale płacił zainteresowanej wyna-
grodzenie miesięczne „wg przedłożonych rachunków, z którego doko-
na się stosownych potraceń”. Takie postanowienia umowy „o dzieło” 
zawartej przez skarżącego płatnika składek, będącego pracodawcą za-
interesowanej pracownicy, które pokrywały się z jej pracowniczymi 
obowiązkami specjalisty do spraw kadrowo-płacowych, pozostawały 
w oczywistej kolizji ze stosunkiem pracy zainteresowanej.

W konsekwencji zawarcie cywilnoprawnej umowy “o dzieło”, która nie po-
winna przejmować ani powielać w istocie rzeczy tego samego pracowniczego 
zatrudnienia zainteresowanej na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-
-płacowych, powinno być ocenione, jako sprzeczne z prawem oraz zasadami 

66 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III UK 69/14, LEX  
nr 1621620. 
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współżycia społecznego. Taka sprzeczność wynikała ze świadczenia takiej sa-
mej rodzajowo pracy na różnych podstawach prawnych, tj. częściowo na pod-
stawie umowy o pracę, a częściowo na podstawie umowy “o dzieło”, która to 
umowa (“o dzieło”) ewidentnie zmierzała do obejścia przepisów prawa pracy 
(np. o wynagradzaniu za taką samą pracę) oraz przepisów prawa ubezpieczeń 
społecznych o pracowniczym tytule oraz podstawie wymiaru należnych składek 
za wykonywanie takich samych obowiązków pracowniczych.

Wprawdzie pracodawca może zawierać z zatrudnionym pracownikiem umo-
wy cywilnoprawne, ale jedynie w zakresie obowiązków lub czynności, które 
nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych. 
W przeciwnym razie umowa cywilnoprawna na wykonywanie w istocie rzeczy 
tych samych obowiązków pracowniczych jest sprzeczna z prawem pracy oraz 
prawem ubezpieczeń społecznych lub zmierza do obejścia przepisów tych dzia-
łów prawa, przeto jest nieważna w taki sposób, że w miejsce nieważnych posta-
nowień umowy cywilnoprawnej wchodzą odpowiednie przepisy prawa pracy 
(art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), z konsekwencjami wynikającymi 
z imperatywnych norm prawa ubezpieczeń społecznych. Pracownik świadczą-
cy te same prace objęte treścią stosunku pracy na podstawie zawartej z zatrud-
niającym go pracodawcą umowy “o dzieło”, na wykonywanie takich samych 
obowiązków pracowniczych, zachowuje już z mocy przepisów prawa pracy 
wyłącznie status pracownika, którego nie łączy ze statusem strony nieważnej 
(sprzecznej z prawem pracy) umowy cywilnoprawnej67.

Co więcej w uzasadnieniu do ww. wyroku Sąd Najwyższy wskazał również 
na okoliczności odróżniające umowę o dzieło od stosunku pracy: takie istotne 
elementy kontrowersyjnej umowy „o dzieło” zawartej przez skarżącego płatnika 
składek z zainteresowaną, jak: długotrwały okres wykonywania „dzieła”; brak 
uzgodnienia jednego („łącznego”) wynagrodzenia za „dzieło”, które miało być 
wykonywane przez okres 9 lat, bez zastrzeżenia dopuszczalności miesięcznych 
rat płatności wynagrodzenia; nieznana Kodeksowi cywilnemu możliwość roz-
wiązania umowy „o dzieło” za wypowiedzeniem lub „w trybie natychmiasto-
wym”; a przede wszystkim przedmiot umowy „o dzieło” obejmujący świadcze-
nie oczywiście periodycznych takich samych rodzajowo czynności starannego 
działania, jak wynikające ze stosunku pracy, tj. „przygotowanie danych i sporzą-
dzanie list plac, przygotowanie oraz przekaz elektroniczny do ZUS, archiwiza-
cja dokumentów kadrowych” i to przez zainteresowaną pracownicę zatrudnioną 
przez skarżącego na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-placowych za 
wynagrodzeniem płatnym miesięcznie, ewidentnie dyskwalifikowały legalność 
zawartej umowy „o dzieło.

67 Uzasadnienie cyt. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r., III UK 69/14.
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Inne okoliczności, które mogą przemawiać za tym, że nawiązany pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem stosunek prawny stanowi w istocie umowę o dzie-
ło to: brak ciągłości i trwałości zatrudnienia, zatrudnienie do doraźnych zadań, 
na krótki okres czasu, brak kierownictwa pracodawcy, brak sytuacji, w której 
zainteresowani byliby zobowiązani do pozostawania w wyznaczonym miejscu 
w określonych godzinach, niezależnie od okoliczności, czy mieliby do wykona-
nia jakąś pracę, brak obowiązku usprawiedliwiania nieobecności, zlecenie pracy 
innej osobie w przypadku niestawiennictwa pracownika. Odnosząc się natomiast 
do kwestii refundowania kosztów badań, kosztów dojazdu do miejsca wykony-
wania zleconej pracy i zakwaterowania, jak również zapewniania materiałów 
i narzędzi, stwierdzić należy, że względy ekonomiczne mogą przemawiać za 
stosowaniem tych instrumentów nie tylko w ramach stosunku pracy, lecz także 
w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy o dzieło, umowy-zlecenia 
itp. Nie stanowią one charakterystycznych, konstrukcyjnych cech stosunku pra-
cy, a zatem nie ma podstaw do kwalifikowania konkretnego zatrudnienia, w ra-
mach którego te elementy występują jako pracowniczego podporządkowania68.

Przykład nr 6
Wyrokiem z 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXI 
Wydział Pracy oddalił powództwo P.K. przeciwko Telewizji (...) S.A. 
z siedzibą w W. o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnie-
niu, zasądzając od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5400 zł tytułem 
zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.
Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego były następujące ustale-
nia faktyczne: Powód P.K. podjął pracę w Telewizji (...) S.A. z siedzibą 
w W. na początku lat 90. XX wieku na podstawie umowy o dzieło 
zawieranej corocznie do roku 1998 w charakterze operatora obrazu. 
W latach 1998–2002 powód nie współpracował z pozwaną Spółką 
i dopiero w 2003 r. rozpoczął dalszą współpracę również na podsta-
wie umów o dzieło. W dniu 31 października 2006 r. powód zawarł 
z pozwaną umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, która 
zobowiązywała powoda jako twórcę do wykonania dzieła na rzecz po-
zwanej spółki jako zamawiającego.
Dzieło polegało na wykonywaniu zdjęć kamerą filmową do audycji 
informacyjnych realizowanych przez Agencję (...) dla (...) S.A., każ-
dorazowo uzgodnionej z zamawiającym, gdzie każde dzieło miało zo-
stać szczegółowo określone w kosztorysie i wykazie przyjętych dzieł 

68 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 2014 r., III AUa 61/14, 
http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_000061_2014_
Uz_2014-10-21_001 (3.01.2016). 
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za dany okres. Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy o dzieło powód jako twórca 
zobowiązał się do osobistego wykonania dzieła ze szczególną staran-
nością i nie mógł powierzać jego wykonania innej osobie. Powyższa 
umowa została zawarta na okres od 1 listopada 2006 r. do 31 grudnia 
2007 r. W świetle postanowień umowy o dzieło przewidziano karę 
umowną w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od niniejszej 
umowy z naruszeniem jej przepisów lub dopuszczeniem się zachowa-
nia skutkującego natychmiastowym odstąpieniem od umowy. Łączne 
wynagrodzenie powoda w czasie trwania umowy miało nie przekro-
czyć 140 tysięcy zł oraz miało być wypłacane w ratach wyliczonych 
wg sum kosztorysowych po stwierdzeniu i przyjęciu dzieła przez za-
mawiającego. W przypadku niemożliwości realizacji umowy, twórca 
zobowiązany był do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego. 
Jednocześnie zamawiający na żądanie twórcy mógł udostępnić mu 
sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. W § 7 umowy łą-
czącej strony podkreślono, że w sprawach nie uregulowanych umową 
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaznaczono także, 
że umowa nie tworzy między stronami stosunku pracy. Jednocześnie 
w § 12 ust. 3 umowy o dzieło zaznaczono, że powód został poinfor-
mowany przez pozwaną o różnicach pomiędzy tą umowa, a umową 
o pracę oraz że jest świadomy, że zawarta przez strony umowa nie ro-
dzi jakichkolwiek uprawnień pracowniczych. Podobnej treści umowy 
o dzieło z przeniesieniem praw autorskich powód zawarł z pozwaną 
31 grudnia 2007 r. z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2008 r., a tak-
że w dniu 9 grudnia 2008 r. wraz z umową-zleceniem z 15 grudnia  
2008 r. dotyczącą prowadzenia samochodu służbowego oraz prze-
wozu osób i sprzętu. Podobnej treści umowę strony zawarły także  
25 stycznia 2010 r.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 lipca  
2014 r., III APa 10/1369, wydanego na podstawie wyżej opisanego stanu 

69 h t tp : / /o rzeczen ia .waw.sa .gov.p l /con ten t /$N/154500000001521_I I I_
APa_000010_2013_Uz_2014-07-29_001 (3.01.2016). Samo realizowanie zamówień zleca-
nych przez zamawiającego według jego potrzeb w miejscach przezeń wskazanych czy wy-
płata wynagrodzenia w okresach miesięcznych za wykonaną pracę jednak przy zastosowaniu 
zasad całkowicie odmiennych od sposobu ustalania wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o pracę nie odróżnia umowy o pracę od umów prawa cywilnego w tym stopniu, by decy-
dowało o charakterze stosunku prawnego. Związanie stron kilkuletnią współpracą opartą 
na umowach o dzieło i wynikająca z nich ciągłość świadczenia pracy występuje również 
w umowach prawa cywilnego, a uzależnienie wynagrodzenia od ilości wykonywanej pracy 
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faktycznego, podtrzymanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sądy te stwier-
dziły, że zatrudnienie powoda miało cechy zatrudnienia na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, a konkretnie na podstawie umowy o działo, a zatem nie może być 
uznane za zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 Ko-
deksu pracy. W szczególności o takim stanie rzeczy zadecydował brak klasycz-
nego podporządkowania, przejawiający się w tym, że powód mógł samodzielnie 
dokonywać ujęć, które uważał za stosowne, jak również to, że w niektórych sy-
tuacjach zdarzało mu się być kierownikiem ekipy telewizyjnej i wydawać pole-
cenia pracownikom etatowym. Następnie w ocenie sądów istotne było również 
to, że pozwany jako zamawiający dzieło posiadał faktycznie szerokie uprawnie-
nia, ale dotyczące sposobu i zakresu korzystania z rezultatu pracy powoda jako 
twórcy oraz decydowania o niej. Ponadto praca powoda oraz jej częstotliwość 
była uzależniona od umieszczenia powoda przez pozwaną na grafiku dla współ-
pracowników i pracowników. Powód mógł odmówić pracy w konkretnym dniu 
i czasie i tym samym kształtować swój czas pracy. Pozwana nie mogła wobec 
powoda stosować kar porządkowych przewidzianych w kodeksie pracy. Powo-
dowi nie płacono za korzystanie ze zwolnień lekarskich i urlopów, nie musiał 
także usprawiedliwiać swojej nieobecności, a jego wynagrodzenie składające 
się z honorariów uzależnione było od wykonania dzieła, jego akceptacji przez 
pozwaną oraz różnych stawek określonych w kosztorysach. Wynagrodzenie 
powoda było zmienne, wyliczone według wycen kosztorysowych i wypłacane 
w ratach (czasami kilkakrotnie w ciągu miesiąca) według rachunku wystawio-
nego przez powoda. Powód faktycznie wykonując swoje obowiązki korzystał ze 
sprzętu pozwanej, ale nie było żadnych przeszkód, na podstawie zawartej umo-
wy o dzieło, do korzystania z własnego sprzętu przez twórcę. W przypadku na-
ruszenia zapisów umowy o dzieło lub niewłaściwego zachowania którejkolwiek 
ze stron, strony mogły od umowy odstąpić. Wówczas przewidziane były kary 
umowne. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że powód przez kilka-
naście lat świadczył pracę na podstawie umów o dzieło lub zlecenia akceptując 
jej treść. Składając corocznie podpis pod umowami cywilnoprawnymi, powód 
tym samym potwierdzał, że w sprawach nieuregulowanych umową mają zasto-
sowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Akceptował on również to, że został poinformowany przez pozwaną 
o występujących różnicach pomiędzy umową o dzieło a umową o pracę oraz, że 
umowa o dzieło nie rodzi jakichkolwiek uprawnień pracowniczych.

nie jest typowe tylko dla umowy o pracę. Istotne są natomiast różnice w zasadach przyzna-
wania wynagrodzenia, w tym brak prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, 
nieobecności związanej z urlopem oraz niewykonywaniem pracy z innych przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.
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Dalej należy mieć na uwadze, że w zawieranych umowach o działo powód był 
określany jako twórca, który zobowiązywał się do wykonania i dostarczenia dzieła 
polegającego na realizacji zdjęć reporterskich do audycji telewizyjnych produko-
wanych przez Agencję (...) dla (...) S.A. Każde dzieło miało być każdorazowo 
uzgodnione z zamawiającym i szczegółowo określone w kosztorysie oraz wyka-
zie dzieł za dany okres. Twórca w każdej z umów oświadczał, że dysponuje wie-
dzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania 
umowy. W umowach przewidziano nadto, że twórca samodzielnie ustala sposób 
realizacji dzieła, uwzględniając wskazówki zamawiającego, przy czym realizacja 
dzieła miała odbywać się zgodnie z harmonogramem uzgadnianym raz w miesią-
cu przez strony oraz że twórca zobowiązuje się do osobistego wykonania dzieła 
bez możliwości powierzania jego wykonania osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
zamawiającego. Obowiązkiem twórcy była dbałość o wykonanie dzieła na wyso-
kim poziomie profesjonalnym, artystycznym i dziennikarskim, odpowiadającym 
wymaganiom nadawcy publicznego. W treści umów strony przewidywały moż-
liwość natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli twórca naruszyłby postanowie-
nia umowy, a w razie niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła umowa 
przewidywała uprawnienie zamawiającego do obciążenia twórcy karą umowną. 
W przypadku stwierdzenia wad prawnych dzieła (lub jego części) zamawiający 
zastrzegał sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wypłaconego wy-
nagrodzenia wraz z odsetkami. Zamawiający miał zapewnione prawo dochodze-
nia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną oraz 
według swojego wyboru mógł korzystać z uprawnień określonych umową z osob-
na, łącznie lub niektórych z nich. Twórca ponosił odpowiedzialność za naruszenie 
dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich w dziele, a w przypadku skiero-
wania przeciwko zamawiającemu z tego tytułu roszczeń twórca zobowiązany był 
do ich całkowitego zaspokojenia. Twórca przenosił prawa autorskie do wszelkich 
utworów powstałych w wykonaniu umów na zamawiającego w pełnym zakresie 
do korzystania i rozporządzania w całości lub w części na zasadzie wyłączności 
bez jakichkolwiek ograniczeń. Zamawiający zapewniał sobie prawo do decydowa-
nia o sposobie, terminie i zakresie korzystania z rezultatów pracy twórcy. Strony 
ustalały wysokość wynagrodzenia w całym okresie objętym umową (np. w roku 
2008 łączne wynagrodzenie nie mogło przekroczyć 200 000 zł, zaś w roku 2009 
nie mogło przekroczyć 180 000 zł), przy czym wysokość wynagrodzenia za wy-
konanie dzieła każdorazowo w stosunku do każdego przyjętego dzieła określana 
była w kosztorysach, które stanowiły podstawę do realizacji wypłaty według usta-
lonych przez pozwaną stawek. Ustalono, że wynagrodzenie wypłacane było w ra-
tach, których wysokość określana była według sum kosztorysowych po przyjęciu 
dzieła przez osobę uprawnioną przez zamawiającego, każdorazowo na koniec 
każdego miesiąca. Zapłata należności następowała przelewem na konto twórcy 
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w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku, przy czym za termin zapłaty uznawany 
był dzień polecenia bankowi dokonania zapłaty, nie zaś dzień wpływu należności 
na konto twórcy. Jeżeli dzieło wymagało poprawek, twórca był zobowiązany do 
wykonania ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie bez dodatkowego 
wynagrodzenia. W przypadku konieczności wynikających z wymagań produkcji 
telewizyjnej zamawiający na żądanie twórcy zobowiązany był do udostępnienia 
sprzętu niezbędnego do wykonania umowy, przy czym twórca przyjął na siebie od-
powiedzialność za utratę lub zniszczenie sprzętu. W sprawach nieuregulowanych 
umową zastosowanie miały przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowo w związku z zawarciem umowy 
twórca oświadczał, że prowadzi ewidencję przychodów dla wszystkich umów na 
potrzeby podatku VAT oraz że został poinformowany przez (...) S.A. o różnicach 
pomiędzy zawieraną umową a umową o pracę, oraz że jest w pełni świadomy, że 
zawierana umowa nie rodzi jakichkolwiek uprawnień pracowniczych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy zatem wskazać, że twierdze-
nie powoda, że pomimo zawieranych przez strony w spornym okresie umów 
o dzieło strony wiązała w istocie umowa o pracę, jest w pełni chybione. Sposób 
wykonywania dzieła, zakres podporządkowania i samodzielności wykonawcy, 
osobisty charakter zobowiązania, zasady odpłatności i sposób określenia wy-
nagrodzenia mają charakter przesądzający dla oceny charakteru stosunku zo-
bowiązaniowego stron70. Do tych elementów należy zaliczyć także niewydawa-
nie powodowi wiążących wskazówek czy dyspozycji świadczących o tym, że 
praca wykonywana była pod stałym bieżącym kierownictwem zamawiającego, 
dopuszczalność wymierzenia kary umownej, odpowiedzialność za wady dzieła 
z obowiązkiem ich usunięcia na koszt własny, odpowiedzialność za ewentualne 
delikty wobec podmiotów zewnętrznych, w tym za naruszenie dóbr osobistych, 
nie podleganie ubezpieczeniom społecznym, nie korzystanie z typowych dla sto-
sunku pracy uprawnień urlopowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
oraz z wynagrodzenia lub zasiłku za czas niezdolności do pracy, możliwość wy-
konywania dodatkowych zajęć na rzecz innych podmiotów, jak również możli-
wość swobodnego rozwiązania umowy.

Samo realizowanie zamówień zlecanych przez zamawiającego według jego 
potrzeb w miejscach przezeń wskazanych czy wypłata wynagrodzenia w okre-
sach miesięcznych za wykonaną pracę, jednak przy zastosowaniu zasad całko-
wicie odmiennych od sposobu ustalania wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o pracę, nie odróżnia umowy o pracę od umów prawa cywilnego w tym stopniu, 
by decydowało o charakterze stosunku prawnego. Związanie stron kilkuletnią 

70 Por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 200 r., sygn. akt I PKN 127/00, 
OSNP 2002, nr 15, poz. 356.
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współpracą opartą na umowach o dzieło i wynikająca z nich ciągłość świadczenia 
pracy występuje również w umowach prawa cywilnego, a uzależnienie wynagro-
dzenia od ilości wykonywanej pracy nie jest typowe tylko dla umowy o pracę. 
Istotne są natomiast, w ocenie Sądu Apelacyjnego, różnice w zasadach przyzna-
wania wynagrodzenia, w tym brak prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy, nieobecności związanej z urlopem oraz niewykonywaniem pracy z in-
nych przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W spornej umowie nie występuje 
podporządkowanie typu pracowniczego związane z obowiązkiem wykonywania 
bieżących poleceń wydanych w imieniu zamawiającego, który nie pełnił funkcji 
pracodawcy, połączonych z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Nie ule-
ga przy tym wątpliwości, że przedmiotem umowy o dzieło może być osiągnięcie 
rezultatu w postaci materiału filmowego czy zdjęciowego, chronionego prawem 
autorskim.

Przykład nr 7
W roku 1996 pozwany Andrzej K. na podstawie zezwolenia Ministra 
Kultury i Sztuki założył w P. niepubliczną szkołę artystyczną o nazwie 
Akademia Sztuk Wizualnych – Studium Sztuk Plastycznych. Do pro-
wadzenia zajęć ze studentami pozwany zatrudnił pracowników nauko-
wo-dydaktycznych z innych uczelni oraz absolwentów państwowych 
szkół wyższych. Zaproponował im świadczenie pracy na podstawie 
umów o dzieło. Kierował się potrzebami szkoły, programem nauczania 
i ilością godzin z poszczególnych przedmiotów. Również z powódką, 
która podjęła pracę w szkole 1 listopada 1996 r., zawarta została umo-
wa o dzieło. Początkowo powódka miała ze słuchaczami jednego roku 
tylko sześć godzin zajęć tygodniowo w soboty. Od następnego roku 
akademickiego wymiar wykładów i ćwiczeń uległ zwiększeniu do 20 
godzin tygodniowo. Za wykonaną pracę powódka otrzymywała wyna-
grodzenie miesięczne obliczone od ilości faktycznie odbytych zajęć. 
W razie niezdolności do pracy lub nieobecności powódka nie otrzy-
mywała wynagrodzenia. Dotyczyło to także okresu ferii szkolnych. 
Powódka przedstawiła pozwanemu program zajęć, który traktował 
on jako „autorski”. Nie ingerował w sposób prowadzenia wykładów 
i ćwiczeń oraz ich nie kontrolował. Jedyną formą sprawdzenia efektów 
nauczania były oceny wystawione studentom i prace przygotowywa-
ne przez nich na koniec roku akademickiego. Pozwany nie odprowa-
dzał od wynagrodzenia powódki składek na ubezpieczenie społeczne. 
Również dla celów podatkowych dochód powódki wykazywany był 
przez nią w zeznaniach podatkowych jako dochód z umowy o dzieło. 
W świetle powyższych ustaleń faktycznych Sąd Rejonowy uznał żą-
danie powódki o ustalenie istnienia stosunku pracy za nieuzasadnione.
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W ocenie Sądu Rejonowego w P. w treści stosunku prawnego łączącego strony 
przeważały elementy występujące w umowach prawa cywilnego o świadczenie 
usług typowych dla tak zwanych „wolnych zawodów”. Powódka sama bowiem 
decydowała o zakresie wykładów i ćwiczeń z historii sztuki, wybierała ich te-
maty i realizowała je według swojej koncepcji. Nie była podporządkowana w tej 
materii poleceniom pozwanego bądź rady szkoły. Równocześnie nie korzystała 
z typowych uprawnień pracowniczych, takich jak prawo do urlopu wypoczyn-
kowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Podobnie przedstawiony 
powyżej stan faktyczny ocenił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia  
30 maja 2011 r., sygn. akt I PKN 429/0071, stwierdzając, że powódka samodziel-

71 OSNP 2003, nr 7, poz. 174. Analogiczny stan faktyczny był podstawą orzeczenia Sądu 
Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt I PKN 127/00, stosownie do którego możliwe 
jest ustalenie, że umowa nazwana „umową o dzieło” jest umową o pracę. W sprawie tej ustalo-
no, że pozwana Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu kursów 
języka obcego dla dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju. Siedzibą Spółki 
jest B., zaś w różnych miastach na terenie całego kraju działają tzw. dyrektorzy regionalni. Wy-
szukują oni wykładowców, zawierają z nimi umowy o dzieło, w ramach których prowadzone są 
zajęcia we wskazanych placówkach i umowy zlecenia pobierania odpłat od uczestników kursu 
oraz sprawują kontrolę nad wykonaniem tych umów. Do obowiązków dyrektora regionalnego 
należą także okresowa hospitacja zajęć i comiesięczne rozliczenie z wykładowcami. Podstawę 
rozliczenia stanowiły dziennik zajęć oraz kwestionariusz zawierający wpisy dotyczące ilości 
grup, ilości i terminów przeprowadzenia zajęć, tygodniowy rozkład zajęć i rozliczenie pobra-
nych należności od uczestników kursu. Podejmując się wykładów wykonawcy otrzymywali 
materiały pomocnicze w postaci podręczników i wskazówek metodycznych. Zawierały one 
minimum programowe z możliwością ich modyfikacji. Uwagi powizytacyjne dyrektorzy za-
mieszczali w dzienniku zajęć bądź w kwestionariuszu. Kontroli nie podlegała każdorazowa 
obecność na zajęciach. Wykonawcy nie mieli obowiązku osobistego przeprowadzenia wykła-
dów. Ich wynagrodzenie było uzależnione od zebrania 85% należności za kurs oraz liczby fak-
tycznie przeprowadzonych zajęć. (…). Podstawową cechą stosunku pracy jest „ścisła zależność 
i podporządkowanie pracodawcy”. Praca świadczona w ramach stosunku pracy musi „odzna-
czać się bezwzględnym podporządkowaniem pracownika”. W stosunku prawnym łączącym 
strony procesowe element podporządkowania nie występował. Praca powoda nie była pracą 
nauczyciela. Nie podlegała kontroli w aspekcie efektywności nauczania. Nie przeprowadzano 
sprawdzianów ani badania wyników nauczania. Dostarczanie materiałów programowych miało 
służyć osiągnięciu określonego rezultatu, realizującego cel i istotę funkcjonowania Spółki. Pro-
wadzenie dzienników i okresowe hospitacje nie dowodzą podporządkowania. Nie było to pod-
porządkowanie pracownicze. Przeciwko pracowniczemu charakterowi zatrudnienia świadczy 
sposób ustalenia wynagrodzenia. Czas pracy był uzgadniany przez kontrahentów, a wykładow-
ca mógł modyfikować harmonogram co do terminów zajęć oraz ich wymiaru. Nie musiał wyko-
nywać pracy osobiście. O rodzaju umowy decyduje zgodna wola stron (art. 65 k.c.). Zasięganie 
w Urzędzie Skarbowym i w inspekcji pracy informacji co do dopuszczalności ukształtowania 
stosunku prawnego jako niepracowniczego wskazuje jednoznacznie na wolę pozwanych za-
warcia umowy o dzieło. Powód, będący studentem, znał warunki umowy i zaakceptował je. 
Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt I PKN 127/00. 
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nie decydowała o programie nauczania historii sztuki, sposobie prowadzenia 
wykładów i ćwiczeń. Ani pozwany, ani rada szkoły nie wydawali powódce pole-
ceń, wiążących wskazówek programowych lub innych dyspozycji świadczących 
o tym, że praca powódki wykonywana była pod stałym bieżącym kierownic-
twem organów szkoły. Równocześnie powódka nie korzystała z typowych dla 
stosunku pracy uprawnień urlopowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
oraz z wynagrodzenia lub zasiłku za czas niezdolności do pracy. Powódka przy-
znała, że zawarła z pozwanym na piśmie umowę nazwaną przez strony umową 
o dzieło i że z tego tytułu rozliczała wszystkie przychody w rocznych zeznaniach 
podatkowych. Zmieniła zdanie co do charakteru łączącego ją ze szkołą stosun-
ku prawnego w późniejszym czasie, gdy złożyła wniosek o objęcie jej zaopa-
trzeniem emerytalnym twórców i zorientowała się, że jej zatrudnienie w szkole 
nie będzie traktowane jako okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Samo 
zrealizowanie zajęć według planu („siatki godzin”) oraz wypłata wynagrodzenia 
w okresach miesięcznych za wykonaną pracę nie odróżniają umowy o pracę od 
umów prawa cywilnego w tym stopniu, by decydowały o charakterze stosunku 
prawnego. Ciągłość świadczenia pracy występuje bowiem również w umowach 
prawa cywilnego, a uzależnienie wynagrodzenia od ilości wykonywanej pracy 
nie jest typowe tylko dla umowy o pracę.

W świetle powyższych okoliczności faktycznych należy zatem uznać, że 
w umowie stron przeważają elementy umowy cywilnoprawnej, a brakuje w niej 
cech istotnych dla umowy o pracę wymienionych w art. 22 § 1 k.p. i innych 
przepisach Kodeksu pracy, np. art. 13, 14, 117 § 2.

Przykład nr 8
Sąd ustalił, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „B.” zawie-
rało z pracownikami umowy o dzieło na wykonanie prac budowla-
nych, które to prace pracownicy wykonywali w czasie wolnym od 
pracy. Przedsiębiorstwo zlecało wykonanie prac budowlanych grupom 
pracowników reprezentowanych przez organizatora grupy, który nią 
kierował. Przedmiotem umowy o dzieło było wykonanie określonych 
robót w zakresie podwykonawstwa umów o roboty budowlane, które 
Spółka „B.” zawierała z inwestorami. Umowy te zawierały konkretne 
roboty budowlane, termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia 
za wykonanie robót. Organizatorzy zespołu pracowniczego werbowali 
ludzi do pracy, przeważnie spośród pracowników spółki, zajmowali 
się kierowaniem pracy w zespołach, określeniem wysokości wynagro-
dzenia według ilości przepracowanych godzin. Rachunki za wykonaną 
pracę były przedstawiane imiennie. Spółka „B.” dostarczała sprzęt, 
narzędzia pracy, materiały oraz transport. Wszystkie prace określone 
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umową wykonywane były wyłącznie w dni wolne od pracy, święta 
oraz po ustawowych godzinach pracy w firmie. Wykonane roboty od-
bierał członek zarządu spółki, a przy odbiorze uczestniczył inspektor 
nadzoru. Z zeznań świadków wynika, że w godzinach pracy nie wyko-
nywano żadnych robót z umowy o dzieło.

W ocenie Sądu Najwyższego wyrażonej w uzasadnieniu wyroku z dnia  
8 stycznia 1999 r., II UKN 403/9872 brak jest, w wyżej opisanym przypadku, 
podstaw do uznania, by praca „objęta sporem” świadczona była w ramach sto-
sunku pracy opartego na umowie o pracę, z uwagi na brak takich elementów 
jak podporządkowanie pracodawcy, ścisłe określenie czasu pracy i wykonywa-
nie pracy na ryzyko pracodawcy. Przepis art. 627 k.c. stanowi, że przez umowę 
o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego 
dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. W przeciwieństwie do in-
nych umów o świadczenie usług – umowy o pracę i umowy-zlecenia – umo-
wa o dzieło jest umową rezultatu, w której ryzyko uzyskania zamierzonego 
przez strony rezultatu obciąża przyjmującego zamówienie. Między stronami 
nie istnieje przy tym żaden stosunek zależności lub podporządkowania. O wy-
konaniu umowy o dzieło można mówić wówczas, gdy rezultat jest zgodny 
z zamówieniem. Nie wystarczy staranne wykonanie usługi, co ma miejsce przy 
umowach-zleceniach (…).

2.2.  Umowa o dzieło a umowa-zlecenie  
(umowa o świadczenie usług)

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących charakteru spornych umów jest 
stwierdzenie, iż zgodnie z treścią przepisu art. 627 k.c. przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia, natomiast na mocy przepisu art. 734 § 1 k.c. przez umowę-zle-
cenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie, przy czym do pokrewnych do zlecenia umów 
o świadczenie usług (art. 750 k.c.) stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. 

72 OSNP 2000, nr 5, poz. 194. Jeżeli z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że za-
warte z własnymi pracownikami umowy nazwane umowami o dzieło nie zawierały istotnych 
elementów takich umów, a ich celem było – między innymi – uniknięcie płacenia od wypła-
conych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, to usprawiedliwiona 
jest ocena, że umowy te były umowami o pracę. Zob. uzasadnienie wyroku z dnia 8 stycznia 
1999 r., sygn. akt II UKN 403/98. 
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Dokonując porównania wskazanych regulacji prawnych, zauważyć trzeba, iż 
obie umowy mogą być zaliczone do umów o świadczenie usług w szerokim zna-
czeniu, jednakże różnią się w zakresie podstawowych elementów konstytutyw-
nych stanowiących o istocie umowy73.

2.2.1. Cechy umowy-zlecenia (umowy o świadczenie usług)

Umowa-zlecenie jest tzw. umową należytego starania i umową nakierowaną 
na podjęcie określonych działań i czynności przez biorącego zlecenie. Umowa-
-zlecenie (o świadczenie usług) nie akcentuje tego rezultatu jako koniecznego 
do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu 
osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy-zlecenia, tj. 
przedmiotowo istotnym. Nawet jeśli celem stosunku umownego jest osiągnięcie 
określonego rezultatu, to nie wynika stąd jeszcze, że dłużnik zobowiązuje się 
taki rezultat osiągnąć. Treść zobowiązania dłużnika pozostaje bowiem w ścisłej 
zależności od natury stosunku prawnego. W zobowiązaniach starannego działa-
nia podjęcie przez dłużnika wymaganych czynności przy zachowaniu wiążącego 
go stopnia staranności oznacza, że dłużnik wykonał zobowiązanie, pomimo iż 
nie osiągnięto określonego celu umowy74.

Natomiast jeśli chodzi o umowę o świadczenie usług, to odróżnia się ona od 
umowy-zlecenia tym, że jej przedmiotem są czynności faktyczne, a nie prawne, 
tak jak to ma miejsce w przypadku umowy-zlecenia75.

Reasumując, należy stwierdzić, że wyznacznikami odróżniającymi czynno-
ści świadczone w ramach umowy o dzieło od zadań wykonywanych w ramach 
umowy-zlecenia są:

73 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerw-
ca 2015 r., sygn. akt III AUa 1284/14, http://www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/conten-
t/$N/151500000001521_III_AUa_001284_2014_Uz_2015-06-11_001 (3.01.2016). 

74 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt II CSK 117/06, 
LEX nr 332959.

75 Podobnie jak umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług nie może być umową, 
której celem byłoby osiągnięcie rezultatu pozwalającego na jej zakwalifikowanie. Innymi 
słowy umowy o osiągnięcie rezultatu, stanowiącego dzieło w rozumieniu przepisów art. 627 
i n. k.c., nie mogą zostać zakwalifikowane jako umowy o świadczenie usług. Oznacza to, że 
z zakresu art. 750 k.c. wyłączone są nie tylko umowy o dzieło, lecz także inne umowy na-
zwane, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu, zarówno takie, do których prze-
pisy o umowie o dzieło znajdują odpowiednie zastosowanie, jak i takie, które mają regulację 
ustawową niezawierającą takiego odesłania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia  
11 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 416/15).
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1) konieczność określenia dzieła z góry, w umowie,
2) powstanie w wyniku działań przyjmującego zamówienie konkretnego, indy-

widualnie oznaczonego rezultatu,
3) weryfikowalność tego rezultatu ze względu na istnienie wad76.

Ponadto, treść zobowiązania dłużnika pozostaje w ścisłej zależności od natury 
stosunku prawnego – jeżeli osiągnięcie rezultatu określonego w celu zawarcia umo-
wy jest uzależnione od wielu już istniejących lub innych mających nastąpić zdarzeń 
oraz czynników zewnętrznych, leżących poza oddziaływaniem dłużnika, to z reguły 
podejmuje on zobowiązanie starannego działania77. Gdy granica między usługami 
a dziełem jest płynna, to za kryterium odróżniające uznaje się możliwość poddania 
umówionego rezultatu dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych78.

2.2.2. Cechy umowy o dzieło

Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu. W wypadku tej umowy istotne jest 
osiągnięcie umówionego rezultatu, bez względu na rodzaj i intensywność świad-
czonej w tym celu pracy i staranności79. Dzieło może przyjąć postać material-
ną lub niematerialną80. Kodeks cywilny nie zawiera definicji pojęcia terminu” 

76 Weryfikowalność rezultatu ze względu na istnienie wad określana jest jako możliwość 
poddania dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych, który to sprawdzian jest nie-
możliwy do przeprowadzenia, jeśli strony nie określiły w umowie cech indywidualizujących 
zamówione dzieło. Brak kryteriów określających rezultat umowy daje podstawy do uznania, 
że zamawiającemu chodziło o wykonanie określonych czynności, a nie o ich rezultat. Z kolei 
brak rezultatu wykonywanej czynności każdorazowo decyduje o tym, że umowa winna być 
zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług, do której znajdują zastosowanie prze-
pisy o zleceniu w rozumieniu art. 750 k.c, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia  
19 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 291/14). 

77 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 
579/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000579_2014_
Uz_2015-03-26_001 (3.01.2016). 

78 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 851/12, 
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000851_2012_
Uz_2013-03-05_001 (3.01.2016). 

79 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 182/13, 
http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000182_2013_
Uz_2013-08-20_001 (3.01.2016). 

80 W przypadku dzieła niematerialnego, które nie zostało zarejestrowane na odpowied-
nich nośnikach, rezultat spełnia się np. w sferze psychicznej odbiorców i w tej sferze może 
funkcjonować bez dalszego działania twórcy (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 756/14).
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„dzieło”, ale nie ulega wątpliwości, iż przedmiotem umowy – opisanej w treści 
art. 627 k.c. – jest zindywidualizowany i konkretny (czyli oznaczony przez stro-
ny) rezultat pracy i umiejętności ludzkich81. Dzieło jest jednoznacznie określane 
w orzecznictwie jako rezultat pracy fizycznej lub umysłowej, materialny bądź 
ucieleśniony materialnie, mający cechy, które pozwalają uznać go za przedmiot 
świadczenia przyjmującego zamówienie82.

Nakład pracy, myśl techniczna mogą być potraktowane jako integralne ele-
menty rezultatu, będąc w nim ucieleśnione; nie mają one jednak z punktu wi-
dzenia art. 627 k.c. charakteru autonomicznego83. Przy dziełach skomplikowa-
nych poza określeniem wszystkich istotnych cech dzieła niezbędna jest dalsza 
indywidualizacja jego przedmiotu w postaci rozwiniętego opisu rezultatu pod 
względem technicznym, funkcjonalnym bądź estetycznym84.

Dzieło zakłada swobodę oraz samodzielność w wykonaniu, a jednocześnie 
nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednora-
zowy i jest zamknięte terminem wykonania85. Dzieło jest przy tym wytworem, 
który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry 
przewidziany i określony w sposób umożliwiający jego późniejszą weryfikację 
(w szczególności przy użyciu jednostek metrycznych, przez porównanie z istnie-
jącym wzorem, z wykorzystaniem planów, rysunków lub też przez opis). Przed-
miot umowy o dzieło może zatem zostać określony w różny sposób, jednakże 
określenie to musi być na tyle precyzyjne, aby nie było wątpliwości, o jakie dzie-
ło chodzi. Nadto cechą konstytutywną dzieła jest samoistność rezultatu, przez 
co rozumie się jego niezależność od dalszego działania twórcy86. Wykonanie 
dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy, lecz może także polegać 
na dokonaniu zmian w rzeczy już istniejącej, jej naprawieniu, przerobieniu lub 
uzupełnieniu albo na rozbudowie rzeczy, połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu 

81 Zob. cyt. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. 
akt III AUa 1284/14.

82 Tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. akt II CKN 269/01, 
OSNC 2004 nr 4, poz. 142.

83 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r., sygn. akt I CK 139/04, LEX  
nr 589938.

84 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt III AUa 
59/13, LEX nr 1430763.

85 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2015 r., 
sygn. akt III AUa 1259/14, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_
III_AUa_001259_2014_Uz_2015-06-29_001 (3.01.2016). 

86 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2015 r., III AUa 416/15, 
http://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_000416_2015_
Uz_2015-06-11_001 (3.01.2016).
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części składowych lub przynależności87. Dzieło w rozumieniu przepisów kodek-
su cywilnego nie musi ograniczać się do namacalnego indywidualnego utwo-
ru artystycznego, ani wytworu sztuki czy rzemiosła. Nie ma bowiem żadnych 
obiektywnych kryteriów zmierzenia i ustalenia dzieła w sensie prawnym88. 
Dzieło nie musi mieć przy tym cech indywidualności w takiej mierze jak utwór, 
nie zawsze musi być tworem niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim 
i wymagającym od jego autora posiadania specjalnych umiejętności89.

Przedmiotem umowy o dzieło nie może być przy tym wielokrotne osiąga-
nie rezultatów, czyli „ciągu dzieł”, które składają się na efekt końcowy, za któ-
ry odpowiada wykonawca. Wielokrotne czynności cechują umowę starannego 
działania, a w niej odpowiedzialność za efekt obciąża zlecającego90. Produkcja 
składająca się z poszczególnych etapów polegających na przygotowaniu, czysz-
czeniu, składaniu, spawaniu elementów przeznaczonych do wykonania dzieła 
nie jest wykonaniem dzieła, jeżeli te etapy wykonywane są przez różne osoby 
i nie prowadzą do powstania zindywidualizowanego zakończonego przedmio-
tu. Na pewno wykonanie 50 czy 100 sztuk elementów nie jest takim dziełem, 
skoro dopiero te elementy służą powstaniu dzieła – schodów czy podestu91. Re-
alizacja oznaczonego dzieła jest zwykle określonym procesem wykonawczym, 
o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, którego celem 
jest doprowadzenie do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu, zdefiniowa-
nego przez strony w momencie zawierania umowy. Z przedstawioną definicją, 
co do zasady nie koresponduje wykonywanie kolejnych czynności, w systemie 
pracy ciągłej w pewnym cyklu profesjonalnej działalności zlecającego pracę. 
Szereg kolejnych czynności, które składają się na zorganizowany cykl produk-
cyjny, nawet gdy prowadzi do wymiernego efektu, nie może być rozumiany jako 

87 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2015 r., III AUa 143/15, 
http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000143_2015_
Uz_2015-06-10_002 (3.01.2016).

88 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2015 r., III AUa 756/14, 
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000756_2014_
Uz_2015-05-21_001 (3.01.2016).

89 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 2154/14, 
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_002154_2014_
Uz_2015-05-18_001 (3.01.2016).

90 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2015 r., 
sygn. akt III AUa 1259/14, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_
III_AUa_001259_2014_Uz_2015-06-29_001 (3.01.2016). 

91 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. akt III AUa 
333/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000333_2013_
Uz_2014-02-04_001 (3.01.2016). 
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jednorazowy rezultat i kwalifikowany jako realizacja umowy o dzieło. Przed-
miotem umowy o dzieło nie może być bowiem osiąganie kolejnych, bieżąco 
wyznaczanych rezultatów; w tym sensie nie może istnieć ciąg tzw. małych dzieł 
składających się na końcowy efekt, za który odpowiedzialność przyjmuje zleca-
jący pracę. Tego rodzaju czynności są charakterystyczne dla umowy o świadcze-
nie usług, którą definiuje obowiązek starannego działania – starannego i cyklicz-
nego wykonywania umówionych czynności92. Nie można mówić w konkretnym 
przypadku o umowie o dzieło, jeżeli w okresie nią objętym wykonawca po fi-
zycznym wykonaniu w ciągu 48 godzin zleconych prac, dalej pozostaje w dys-
pozycji zlecającego i wykonuje także inne prace93.

Kolejnym kryterium pozwalającym na odróżnienie umowy o dzieło od umo-
wy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) 
sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych94. W orzecznictwie podkreśla się, 
że dzieło powinno posiadać charakterystyczne, wynikające z umowy cechy, 

92 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt 
III AUa 272/15 (http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_
AUa_000272_2015_Uz_2015-06-10_001, dostęp: 3.01.2016) oraz wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt III AUa 855/13 (http://orzeczenia.
ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000855_2013_Uz_2014-04-29_001, 
dostę: 3.01.2016). 

93 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 
681/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000681_2014_
Uz_2015-04-23_001 (3.01.2016). 

94 Por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. 
akt III AUa 282/15, http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_
AUa_000282_2015_Uz_2015-07-22_001 (3.01.2016). Podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 1423/14 (http://orzeczenia.poznan.sa-
.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001423_2014_Uz_2015-05-19_001, dostęp 
3.01.2016). Należy w tym miejscu jednak przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 756/14 (http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/conten-
t/$N/155500000001521_III_AUa_000756_2014_Uz_2015-05-21_001, dostęp 3.01.2016), 
w którego uzasadnieniu Sąd ten stwierdził, że przesłanka konieczności wystąpienia samo-
istnego rezultatu oraz możliwości poddania umówionego rezultatu sprawdzianowi na istnie-
nie wad fizycznych nie odpowiada specyficznemu charakterowi umowy, której przedmiotem 
było dzieło w postaci niematerialnej. Wymienione przez sąd okręgowy kryteria należy bo-
wiem traktować jako dodatkowe, i nie należą do przedmiotowo istotnych elementów umowy 
o dzieło (essentialia negotii), bo te definiuje jedynie art. 627 k.c. Tego rodzaju elementem jest 
natomiast obligatoryjność oznaczenia dzieła, co miało miejsce w sprawie. Sam fakt więc, że 
zleceniodawca przeprowadza kontrolę jakości wykonania usługi, tj. sprawdza, czy wykonu-
jący dochował należytej staranności, nie przesądza zatem o tym, że czynność taka stanowi 
sprawdzian umówionego rezultatu na istnienie wad fizycznych i przemawia za zakwalifiko-
waniem umowy jako umowy o dzieło (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 2154/14). 
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umożliwiające zbadanie, czy wykonane zostało prawidłowo i zgodnie z indy-
widualnymi wymaganiami bądź upodobaniami zamawiającego95. Elementami 
przedmiotowo istotnymi tej umowy są również: określenie dzieła, do wykona-
nia którego zobowiązany jest przyjmujący zamówienia, a także wynagrodzenie 
(art. 628 k.c. w związku z art. 627 k.c.), do którego zapłaty zobowiązany jest 
zamawiający96.

Przyjmujący zamówienie (w przypadku umowy o dzieło) wybierany jest 
z uwagi na jego cechy podmiotowe, tj. odpowiedni zawód, specyficzne umiejęt-
ności czy też predyspozycje. Nie powinno budzić wątpliwości, iż zamawiający, 
dokonując wyboru przyjmującego zamówienie, kieruje się oceną jego potencjal-
nych kwalifikacji do wykonania zamawianego dzieła. Przyjmujący zamówie-
nie również dokonuje takiej oceny przed przyjęciem oferty zamawiającego lub 
w procesie rokowań, zwłaszcza że wskutek zawarcia umowy bierze na siebie 
ryzyko pomyślnego wyniku spełnianej czynności, czyli wykonania zamawia-
nego dzieła. W przypadku umowy o świadczenie usług cechy osobowe zlece-
niobiorcy nie są tak istotne, ponieważ przyjmujący zlecenie nie bierze na siebie 
ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności97. Cechą wyróżniającą umowę 
o dzieło jest także brak stosunku zależności lub podporządkowania pomiędzy 
zamawiającym a przyjmującym zamówienie objawiający się tym, że sposób wy-
konania dzieła pozostawiony jest uznaniu przyjmującego zamówienie oraz to, iż 
przyjmujący zamówienie nie ma obowiązku osobistego wykonania dzieła, chyba 
że wynika to z umowy lub charakteru dzieła98.

Odpowiedzialność, w wypadku nieosiągnięcia celu umowy, jest odpowie-
dzialnością za nieosiągnięcie określonego rezultatu, a nie za brak należytej sta-
ranności i zawsze obciąża przyjmującego zamówienie99. A zatem, w odróżnieniu 

95 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 561/13, LEX  
nr 1504566.

96 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 1046/14, 
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001046_2014_
Uz_2015-05-13_001 (3.01.2016). 

97 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerw-
ca 2015 r., sygn. akt III AUa 1284/14, http://www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/conten-
t/$N/151500000001521_III_AUa_001284_2014_Uz_2015-06-11_001 (3.01.2016). 

98 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt 
III AUa 835/14, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_
AUa_000835_2014_Uz_2015-04-09_001 (3.01.2016). 

99 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca  
2015 r., III AUa 1259/14, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_
AUa_001259_2014_Uz_2015-06-29_001 (3.01.2016). Podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 895/14, którego sentencja stanowi, że 
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od umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie w umowie-zlecenie (umowie 
o świadczenie usług) nie bierze na siebie ryzyka związanego z niepomyślnym 
wynikiem czynności; jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy 
oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 k.c.), podczas gdy od-
powiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło niewątpli-
wie jest odpowiedzialnością za rezultat100.

Należy przy tym zauważyć, że nazwa umowy i jej stylistyka, z wyeksponowa-
niem terminologii służącej podkreśleniu charakteru umowy jako umowy o dzieło, 
nie są elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania, w oderwa-
niu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy i sposobu oraz okoliczności 
jej wykonania. Wola stron nie może zmienić ustawy, co wprost wynika z art. 58 
§ 1 k.c., a więc strony nie mogą skutecznie określić umową o dzieło zobowią-
zania, którego przedmiotem nie jest dzieło w rozumieniu art. 627 k.c101. Nawet 
zamiar zawarcia umowy o dzieło, a także świadome podpisanie takiej umowy nie 
mogą nadać zatrudnieniu zainicjowanemu taką umową charakteru cywilnopraw-
nego, jeśli wykazuje ono w przeważającym stopniu cechy innego typu stosunku 
prawnego, np. umowy o świadczenie usług102. Nie nazwa zawartej umowy, ale 
rzeczywisty przedmiot umowy, a także rodzaj i okoliczności jej wykonania świad-
czą o typie umowy. Z zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 k.c. wynika, 

w świetle art. 734 k.c. w związku z art. 750 k.c. różnicą między umową o świadczenie usług 
a umową o dzieło z art. 627 k.c. jest to, że w umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobo-
wiązuje się do osiągnięcia określonego rezultatu, podczas gdy umową o świadczenie usług, 
do której odpowiednio stosuje się przepisy o umowie-zleceniu, zleceniobiorca zobowiązuje 
się jedynie do przeprowadzenia szeregu czynności przy dołożeniu należytej staranności i tyl-
ko za brak staranności odpowiada. Cechą umowy o świadczenie usług nie jest zatem wynik, 
lecz starania podejmowane w celu osiągnięcia tego wyniku.

100 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 
1797/14, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_001797_2014_
Uz_2015-03-25_001 (3.01.2016). 

101 Artykuł 627 k.c. wskazuje tylko na potrzebę „oznaczenia dzieła” i dopuszcza okre-
ślenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przyszłego dookreślenia na podstawie 
wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwyczaj bądź zasady uczciwego ob-
rotu (art. 56 k.c.). Przedmiot umowy o dzieło może być więc określony w różny sposób i róż-
ny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi wątpliwości, 
o jakie dzieło chodzi (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2014, sygn. 
akt III AUa 215/14, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_
AUa_000215_2014_Uz_2014-08-26_001), (3.01.2016). Podobnie uzasadnienie wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 1259/14, http://
orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001259_2014_Uz_2015-
06-29_001, (3.01.2016).

102 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 
787/14, Lex 1746851.
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że strony mogą kształtować stosunek prawny według własnej woli, jednak musi 
to być zgodne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, właściwością stosun-
ku prawnego i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenie zasady swobody 
umów nie zawsze musi być wprost wyrażone w konkretnym przepisie ustawy, 
ale również normę zakazującą można wyinterpretować z przepisów prawnych lub 
rozumowań inferencyjnych. Granice swobody umów odnoszą się nie tylko do tre-
ści umowy, lecz także do celu stosunku prawnego kształtowanego przez strony. 
Z zasady swobody umów wynika zatem również zakaz zawierania umów, których 
celem jest obejście prawa103, a strony muszą liczyć się ze stwierdzeniem nieważ-
ności czynności prawnej jako pozornej w rozumieniu art. 83 § 1 k.c104. W każdym 
przypadku, gdy realizacja umowy wskazuje na wielość rodzajową umów, gdy 
wyczerpuje w pewnym stopniu elementy umowy o dzieło, o świadczenie usług, 
a nawet o pracę, rozstrzygająca powinna być nazwa, jaką strony nadały umowie, 
ponieważ jest ona wyrazem woli stron, a w takich przypadkach decydująca powin-
na być wola stron, w myśl art. 65 § 2 k.c105.

Tabela 1. Przykłady dzieł mających charakter utworu

1.  Umowę, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji ar-
tystycznej za wynagrodzeniem – treścią zobowiązania wykonawcy nie jest samo 
podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wy-
nik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym 
warunkom1. Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej pro-
dukcji artystycznej za wynagrodzeniem, ma cechy umowy o dzieło, a nie umowy-
-zlecenia. Treścią zobowiązania wykonawcy nie jest bowiem samo podjęcie i wy-
konywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci 
wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom2;

2.  Umowę, której przedmiotem jest wykonanie tłumaczenia – twórczy charakter utwo-
ru, jako rezultatu umowy, nadaje wykonaniu formę związaną z zamówieniem dzieła 
o charakterze niepowtarzalnym3;

3.  Umowę, której przedmiotem jest wykonanie animacji na imprezę4;

103 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. akt III 
AUa 227/14, Lex 1659117,

104 Jeżeli strony zawierają umowę o dzieło na warunkach, które nie spełniają ustawowego 
wymogu sprecyzowania rezultatu umowy, to jest to nieważna czynność prawna jako pozorna 
w rozumieniu art. 83 § 1 k.c., (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 11 września 2013 r., 
sygn. akt III AUa 201/13, http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/details/$N/155500000001521_
III_AUa_000591_2013_Uz_2014-01-16_001), (3.01.2016). Por. także (wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt III AUa 351/13, Lex 1441534). 

105 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 lipca 2014, sygn. akt III AUa 1197/13, 
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_001197_2013_
Uz_2014-07-23_001, (3.01.2016). 
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  4.  Umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i prezentacja rzemiosła wikliniar-
skiego podczas imprezy5;

  5.  Umowa, której przedmiotem jest wykonanie określonej produkcji artystycznej za 
wynagrodzeniem6 – treścią zobowiązania wykonawcy jest bowiem nie samo pod-
jęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik 
w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym wa-
runkom. Wynik ten obejmuje zarówno formę artystyczną widowiska, jak i poziom 
jego wykonania w takim zakresie, jaki określają postanowienia umowy bądź też 
– w razie braku postanowień umownych – jaki odpowiada zwyczajom przyjętym 
w danej dziedzinie produkcji artystycznej przy uwzględnianiu okoliczności i celu 
umowy, a w szczególności również rodzaju odbiorców7;

  6.  Umowa, której przedmiotem jest orzeczenie obejmujące wyniki badania i infor-
macja o przebiegu badania8. Opinia poprzedzona przeprowadzanym badaniem wa-
riografem jest umową o dzieło, ponieważ same wyniki badania wariografem nie 
stanowią bez specjalistycznej wiedzy w ich odczytywaniu żadnego źródła danych 
dla zamawiającego9. Jeżeli przedmiotem umowy stron jest całkiem konkretny rezul-
tat, a mianowicie: orzeczenie obejmujące wyniki badania i informacja o przebiegu 
badania, pozwala to traktować umowę stron jako umowę o dzieło, do której mają 
zastosowanie przepisy art. 627–646 K.C10;

  7. Umowa, której przedmiotem jest napisanie artykułu naukowego11;
  8. Umowa, której przedmiotem jest urządzenie i wykonanie ogrodu12;
  9. Umowa, której przedmiotem jest projekt architektoniczny13;
10. Umowa, której przedmiotem jest remont budynku14;
11. Umowa, której przedmiotem jest program komputerowy15;

Źródło: opracowane własne.
 

Objaśnienie:
1  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 282/15, 

http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000282_2015_
Uz_2015-07-22_001, (3.01.2016). 

2  Wyrok Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 13 marca 1967 r., sygn. akt I CR 500/66, 
Lex 612.

3  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 1259/14, http://
orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001259_2014_Uz_2015-
06-29_001, (3.01.2016). Odmienne wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt II 
UK 315/10, Lex 1162195

4  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 143/15, 
http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000143_2015_
Uz_2015-06-10_002, (3.01.2016). 

5  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 756/14, 
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000756_2014_
Uz_2015-05-21_001, (3.01.2016). 

6 Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r., sygn. akt I CR 500/66, Lex 612.
7 Uzasadnienie wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1967 r., sygn. akt I CR 500/66, Lex 612.
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1998 r. sygn. akt II CKN 764/97, Lex 548758.
9  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 marca 2012 r., sygn. akt III AUa 834/11, Lex 

1378942.
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10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt II CKN 764/97, Lex 548758.
11  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt III AUa 33/14, 

http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000033_2014_
Uz_2014-06-12_001, (3.01.2016).

12  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1503/13, http://
orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001503_2013_Uz_2014-
02-04_001, (3.01.2016). 

13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I ACa 1083/11, 
http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001083_2011_
Uz_2012-06-25_001, (3.01.2016). 

14  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt III Ca 1133/09, Lex 
1714324.

15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2007 r., sygn. akt V CSK 150/07, Lex 485891.

Tabela 2. Przykłady umów-zleceń (umów o świadczenie usług) 

  1.  Umowę, której przedmiotem są wykopy łącznie z podsypką i zasypką wykopów 
bądź prace porządkowe po wykonanym przyłączy gazu1;

  2. Umowę, której przedmiotem są prace spawalnicze2;
  3. Umowę, której przedmiotem są roboty budowlane3;
  4. Umowę, której przedmiotem jest montaż długopisów4;
  5. Umowę, której przedmiotem jest księgowanie faktur5;
  6.  Umowę, której przedmiotem jest opracowanie oraz wygłoszenie wykładów na wyż-

szej uczelni, jak również przeprowadzenie na niej egzaminu6. Należy jednak w tym 
miejscu zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2014 r., II 
UK 12/14, t., zgodnie z którym nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadze-
nie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykładów z danej dziedziny wiedzy, których 
tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, wskazuje to bowiem, że zamawiają-
cy nie jest zainteresowany określonym dziełem (utworem) intelektualnym o indywi-
dualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, ale przekazywaniem odbiorcom wykładu wiedzy z danej 
dyscypliny. Z kolei, stosownie do tezy 1 wyroku za dzieło może zostać uznany wy-
kład o charakterze autorskim7;

  7.  Umowa, której przedmiotem jest sortowanie i klasyfikacja tarcicy, a następnie ukła-
dane jej na paletach według określonych klas jakości8;

  8. Umowa, której przedmiotem jest plakatowanie9;
  9.  Umowa, której przedmiotem jest utrzymanie porządku na terenie firmy, odśnieża-

nie, wykonywanie prac naprawczych10;
10. Umowa, której przedmiotem jest ochrona obiektów11;
11. Umowa, której przedmiotem są usługi stomatologiczne12;
12. Umowa, której przedmiotem są prace remontowe, konserwacyjne na statku13;
13.  Umowa, której przedmiotem jest obróbka materiału drzewnego, (zbijanie i czysz-

czenie palet, sztaplowanie desek, korowanie elementów z tarcicy długiej i obrzyna-
nej, struganie elementów na grubościówce, wypalanie klocków, rozpakowywanie 
pakietów pryzm, przesztaplowanie elementów, wycinanie elementów określonego 
wymiaru z tarcicy obrzynanej, wycinanie poprzeczne14;

14. Umowa, której przedmiotem jest montaż, spawanie barier metalowych15;
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15. Umowa, której przedmiotem jest przycinanie drzew owocowych16;
16. Umowa, której przedmiotem są usługi transportowe17;
17. Umowa, której przedmiotem jest kontrola jakości, pakowanie18;
18.  Umowa, której przedmiotem są prace konserwatorskie w szkole (np. wykonanie re-

gałów, malowanie korytarzy, wykonanie instalacji sanitarnej, etc.)19;
19. Umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia20;
20.  Umowa, której przedmiotem jest aktualizacja i dostosowanie materiałów szkolenio-

wych oraz przeprowadzeniu na ich podstawie zajęć21;
21.  Umowa, której przedmiotem jest ułożenie wykładziny22;
22.  Umowa, której przedmiotem jest systematyczne wykonywanie czynności sporto-

wych i trenerskich23;
23.  Umowa, której przedmiotem jest naprawa maszyn rolniczych, ciągników i kombajnów24;
24. Umowa, której przedmiotem jest wykonywanie kontenerów socjalnych25;
25. Umowa, której przedmiotem jest koszenie trawników26;
26. Umowa, której przedmiotem jest przycięcie krzewów do kształtu kuli i stożka27;
27.  Umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej28;
28. Umowa, której przedmiotem jest wygrabienie i wykoszenie terenów zielonych29,
29. Umowa, której przedmiotem są prace spawalnicze30;
30.  Umowa, której przedmiotem jest sporządzenie protokołu z egzaminu, wypisanie 

świadectw, wręczenie książeczek operatorom maszyn roboczych – czynności te 
cechuje wyłącznie staranne działanie, polegające na technicznym i pomocniczym 
wypełnieniu dokumentów według określonego załącznika. Tym samym czynności 
wykonywane przez zainteresowanego to typowe i rutynowe zadania związane z wy-
pisywaniem dokumentów. Do tego rodzaju pracy nie jest konieczny indywidualny 
wkład pracy intelektualnej, ponieważ jej specyfika polega na starannym wypełnie-
niu poszczególnych rubryk, tak by zawierały właściwe wpisy. Wykonanie przedmio-
tu umowy nie pozwala na daleką idącą swobodę wykonawcy. Nie jest też związane 
z posiadaniem osobistych przymiotów przez zainteresowanego31;

31.  Umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie wykładów z rachunkowości 
i analizy ekonomicznej32;

32.  Umowa, której przedmiotem jest odpestczanie, krojenie, sortowanie i pakowanie 
owoców33;

33. Umowa, której przedmiotem jest montaż szyldów reklamowych34;
34. Umowa, której przedmiotem jest oczyszczanie terenu z samosiewów35;
35. Umowa, której przedmiotem jest sprawdzenie systemów zabezpieczeń36;
36. Umowa, której przedmiotem jest załadowanie samochodu ciężarowego37;
37. Umowa, której przedmiotem są prace krawieckie38;
38. Umowa, której przedmiotem jest zamawianie książek i ich katalogowanie39;

Źródło: opracowane własne.

Objaśnienie:
1  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2015 r., III AUa 1284/14, http://

www.orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000001521_III_AUa_001284_2014_
Uz_2015-06-11_001, (3.01.2016). 

2  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2015 r., III AUa 416/15, http://orze-
czenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_000416_2015_Uz_2015-06-
11_001, (3.01.2016). 

3  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2015 r., III AUa 272/15, http://orzecze-
nia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000272_2015_Uz_2015-06-10_001, 
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(3.01.2016), wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. III AUa 855/13, 
Lex 1461174.

4  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r., III AUa 1423/14, http://orze-
czenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001423_2014_Uz_2015-05-
19_001, (3.01.2016).

5  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 maja 2015 r., III AUa 2154/14, Lex 1765940.
6  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2015 r., III AUa 1046/14, http://orzeczenia.

lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001046_2014_Uz_2015-05-13_001, 
(3.01.2016), wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2014 r., III AUa 2076/13, 
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_002076_2013_
Uz_2014-06-25_001, (3.01.2016), wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 
2014 r., III AUa 2607/13, http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000001521_
III_AUa_002607_2013_Uz_2014-04-29_001, (3.01.2016). 

7  Por. również wyrok z dnia 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13, Lex 1500668, wyrok z dnia 4 czerwca 
2014 r., II UK 420/13, Lex1480060 oraz z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 561/13, Lex1504566, wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2014 r. III AUa 1291/13, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/
content/$N/152500000001521_III_AUa_001291_2013_Uz_2014-05-30_001, (3.01.2016). 

8  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 maja 2015 r., III AUa 1666/14, Lex 1770825. 
9  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2015 r., III AUa 681/14, Lex 1755192. 
10  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015 r., III AUa 787/14, http://orze-

czenia.lodz.sa.gov.pl/details/$N/152500000001521_III_AUa_000787_2014_Uz_2015-04-
16_001, (3.01.2016).

11  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., III AUa 835/14, http://orzeczenia.
lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000835_2014_Uz_2015-04-09_001, 
(3.01.2016). 

12  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., III AUa 895/14, http://orzeczenia.
lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000895_2014_Uz_2015-04-09_001, 
(3.01.2016). 

13  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r., III AUa 526/14, Lex 1771167
      Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2014 r., III AUa 369/13, Lex 1458986.
14  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2015 r., III AUa 579/14, Lex 1771170.
15  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 marca 2015 r., III AUa 1797/14, Lex 1711385.
16  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2015 r., III AUa 405/14, Lex 1740687.
17  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2014 r., III AUa 2040/12, http://orze-

czenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_002040_2012_Uz_2014-12-
22_001, (3.01.2016). 

18  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2014 r., III AUa 227/14, Lex 
1659117, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2014 r., III AUa 
89/14, Lex 1649277, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 
kwietnia 2014 r., VI SA/Wa 3553/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/vi-sa-wa-3553-13/
sprawy_ubezpieczen_zdrowotnych_ubezpieczenia/3853dfa.html, (3.01.2016). 

19  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2014 r., III AUa 193/14, Lex 1682904.
20  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 października 2014 r., III AUa 650/14, http://

orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000650_2014_Uz_2014-
10-22_001, (3.01.2016), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
9 kwietnia 2014 r. VI SA/Wa 3196/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/vi-sa-wa-3196-13/
sprawy_ubezpieczen_zdrowotnych/c54333.html, (3.01.2016), wyrok Naczelnego Sądu Admini-
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stracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r., II GSK 1888/12,Lex 1450708, wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r., II GSK 1995/12, 1450745

        wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 czerwca 2013 r.,III AUa 1511/12, https://mojepan-
stwo.pl/dane/sp_orzeczenia/23734,iii-aua-1511-12, (3.01.2016).

21  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 września 2014 r., III AUa 543/14, http://orze-
czenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000543_2014_Uz_2014-09-
18_001, (3.01.2016).

22  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 2014 r., III AUa 542/14, http://orze-
czenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000542_2014_Uz_2014-09-
03_001, (3.01.2016). 

23  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2014 r., II UK 496/13, Lex 1498492.
24  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 maja 2014 r., III AUa 894/13).
25  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r., III AUa 1305/13, http://orze-

czenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000001521_III_AUa_001305_2013_Uz_2014-
03-11_001, 3.01.2016. 

26  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2014 r., III AUa 898/13, http://
orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000898_2013_
Uz_2014-01-28_001, (3.01.2016). 

27  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., III AUa 813/13, http://
orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000813_2013_
Uz_2014-01-21_001, (3.01.2016). 

28  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2013 r., II UK 157/13, Lex 1396414.
29  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2013 r., III AUa 2179/12, http://orze-

czenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_002179_2012_Uz_2013-08-
28_001, (3.01.2016). 

30  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2013 r., III AUa 288/13, http://
orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000288_2013_
Uz_2013-08-20_001, (3.01.2016). 

31  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 lipca 2013 r., III AUa 120/13, http://orze-
czenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000120_2013_Uz_2013-
07-31_001, (3.01.2016).

32  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r., II UK 402/12, Lex 1350308.
33  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2013 r., III AUa 332/13, http://

www.lexlege.pl/orzeczenie/245771/iii-aua-332-13-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu-iii-
wydzial-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/, (3.01.2016).

34  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2013 r., III AUa 59/13, Lex 1430763.
35  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2013 r., III AUa 22/13);
36  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 kwietnia 2013, III AUa 1414/12, http://orzecze-

nia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001414_2012_Uz_2013-04-
24_001, (3.01.2016).

37  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., III AUa 1396/12, http://orze-
czenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001396_2012_Uz_2013-04-
18_001, (3.01.2016). 

38  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2013 r., III AUa 1257/12, http://orze-
czenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000001521_III_AUa_001257_2012_Uz_2013-
01-08_001, (3.01.2016).

39  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 września 2012 r., III Ca 353/12, Lex 1714437.
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Tabela 3.  Umowa o dzieło a umowa-zlecenie (umowa o świadczenie usług)  
– omówienie różnic na podstawie wybranych przykładów z orzecznictwa 

Stan faktyczny Rodzaj umowy  
wraz z uzasadnieniem prawnym

Organizacja i wykonanie koncertu1 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
z dnia 16 lipca 2015 r., III AUa 282/15)2

• Wypłata wynagrodzenia ma nastąpić po 
stwierdzeniu wykonania dzieła w usta-
lonym terminie.

• Wynagrodzenie miało być płatne po 
wystawieniu rachunku – strony z góry 
określiły wysokość wynagrodzenia.

• W przypadku nienależytego lub nieter-
minowego wykonania dzieła zamawia-
jący miał prawo odmowy wypłaty cało-
ści lub części umówionej kwoty.

• Umowa była zawarta na konkretną im-
prezę, na której zainteresowany jako 
artysta sceniczny miał wykonać jedno-
razowy występ wokalny.

• O doborze muzyki i utworów decydował 
samodzielnie wykonawca.

Umowa o dzieło
• Umowa dotyczyła konkretnej imprezy, 

w konkretnym miejscu i dniu.
• Przed zawarciem umowy strony okre-

śliły wspólnie przedmiot, warunki 
i miejsce wykonania zadania w postaci 
występu wokalnego łącznie z koncer-
tem, a więc przedmiot umowy dotyczył 
zindywidualizowanego rezultatu, obiek-
tywnie osiągalnego i pewnego.

• Za wykonane dzieło zamawiający zobo-
wiązał się do zapłaty wynagrodzenia, 
płatnego po wykonaniu dzieła, na pod-
stawie wystawionego rachunku.

• Zamawiający był także uprawniony z rę-
kojmi za wady w przypadku uchybienia 
przez przyjmującego zamówienie wa-
runkom umownym.

• Wynik, a nie określone działanie, był 
istotny dla realizacji umowy.

• Zainteresowany był rozliczany z całości, 
z koncertu, a nie z poszczególnych jego 
elementów, na które składały się choćby 
poszczególne utwory, sposób ich wyko-
nania czy kontakt z publicznością.

• Zamawiający nie wskazywał ani nie su-
gerował, jakiego rodzaju utwory mają 
zostać przez niego wykonane, ani w jaki 
sposób ma je zagrać. Jego celem (zama-
wiającego) było uzyskanie dzieła w po-
staci niematerialnej, tj. koncertu.

• Sporna umowa przyniosła konkretny 
rezultat i tylko ten rezultat, a nie czyn-
ności do niego prowadzące stanowi-
ły przedmiot umowy stron, zawartej 
i ukształtowanej w granicach zakreślo-
nych przez prawo, naturę (właściwość) 
stosunku prawnego oraz zasady współ-
życia społecznego.
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Wykonanie tłumaczenia tekstu z ję-
zyka hebrajskiego na język polski3  
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
29 czerwca 2015 r., III AUa 1259/14)4

• Umówione wynagrodzenie w łącznej 
kwocie (…) zł, tj. (…) zł za stronę prze-
liczeniową (…) znaków ze spacjami tek-
stu docelowego.

• Odwołujący się nie dokonał żadnej ko-
rekty tekstów.

• Jedynym kryterium, w oparciu o które 
strony rozliczyły tłumaczenie, była ilość 
stron.

Umowa o dzieło
• Wykonanie jednego tłumaczenia w ra-

mach jednej umowy.
• Tłumaczenie nie dotyczyło bliżej nie-

określonego, dowolnego tekstu w języku 
hebrajskim, ale konkretnego, zindywi-
dualizowanego utworu – zbioru opowia-
dań dotyczących życia i twórczości rabi-
na z A.

Wykonanie wykopów łącznie z podsyp-
ką i zasypką wykopów bądź prac po-
rządkowych po wykonanym przyłączy 
gazu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach z dnia 11 czerwca 2015 r., III AUa 
1284/14)5;

Umowa o świadczenie usług
• Brak sprecyzowania w sposób zindywi-

dualizowany konkretnego dzieła, a je-
dynie czynnościowe określenie prac do 
wykonania przez zainteresowanych.

• Treścią spornego stosunku prawnego 
było wykonywanie przez zainteresowa-
nych prostych, powtarzalnych i zestan-
daryzowanych czynności.

• Sposób wykonywania tych czynności 
był stale kontrolowany.

• Od wykonawców nie wymagano ja-
kichkolwiek kwalifikacji, uznając, że 
wystarczający będzie instruktaż doko-
nywany przez brygadzistę oraz opisany 
proces kontroli ilości i jakości.

• Od zainteresowanych wymagano sta-
rannego wykonania określonej liczby 
powtarzalnych czynności.

Wykonanie robót budowlanych, (wy-
miana drzwi)6 (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z dnia 10 czerwca 2015 r., III 
AUa 272/15)

Umowa o świadczenie usług
• Czynności polegające na wybijaniu 

i wstawianiu otworów, czyli rozbiór-
ce i wykonaniu ramek drzwiowych nie 
miały charakteru czynności przyno-
szących konkretny, materialny rezultat, 
podlegający ocenie i ewentualnej odpo-
wiedzialności za wady (art. 637 k.c. – 
uprawnienia z tytułu rękojmi).

• Zainteresowany otrzymał wynagrodze-
nie za staranne wykonanie tych czyn-
ności, a nie za osiągnięcie z góry okre-
ślonego rezultatu – zainteresowany był 
rozliczony z samego faktu wykonania 
danych czynności, a nie z ich rezultatu.
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Wykonanie animacji na imprezę (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 
czerwca 2015 r., III AUa 143/15)7;
• Wynagrodzenie miało być płatne po wy-

stawieniu rachunku – strony nie ustaliły 
wysokości wynagrodzenia, ani podstaw 
do określenia wysokości wynagrodzenia.

• Wypłata wynagrodzenia następowa-
ła po stwierdzeniu wykonania dzieła 
w ustalonym terminie.

• W przypadku nienależytego lub nieter-
minowego wykonania dzieła zamawia-
jący miał prawo odmowy wypłaty cało-
ści lub części umówionej kwoty. Strony 
w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową zobowiązały się stosować prze-
pisy Kodeksu cywilnego w części doty-
czącej umowy o dzieło.

• Zainteresowani M. K. i G. G. w wykona-
niu powyższych umów, zawierali z Agen-
cją (...) sp. z o.o. kolejne umowy o dzieło 
na prowadzenie konkretnych imprez. 
Mieli oni za zadanie przeprowadzić ani-
macje na określonych imprezach.

• O doborze programu animacji, przebie-
gu programu, choreografia, muzyka, 
tańce, gry, zabawy itp., decydowali sa-
modzielnie wykonawcy.

• Na każdą imprezę należało przygotować 
odrębny scenariusz, rekwizyty, zestaw 
muzyki, choreografię według własnych 
pomysłów wykonawcy.

• Każda impreza była odmienna.
• Po imprezie zainteresowani wystawiali 

rachunki.
• Wynagrodzenie przysługiwało za prze-

prowadzenie konkretnej imprezy, a jego 
wysokość zależała od rodzaju imprezy, 
a w szczególności od czasu jej trwania.

Umowa o dzieło
• W umowie zostało przewidziane kontro-

lowanie samego procesu powstawania 
dzieła pod względem zgodności z kryte-
riami określonymi w umowie (art. 636 
kc).

• M. K. i G. G. dokonywali szczegóło-
wych ustaleń odnośnie do cech, jakie ma 
mieć zamówione dzieło, rozliczeń i od-
powiedzialności za jego niewykonanie.

Przygotowanie i prezentacja rzemiosła 
wikliniarskiego podczas imprezy8 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszo-
wie z dnia 10 czerwca 2015 r., III AUa 
143/15)9

Umowa o dzieło
• Strony na etapie zawierania umowy 

uzgodniły, że zainteresowana jedno-
razowo podczas dwudniowej imprezy 
plenerowej przeprowadzi prezenta-
cję rzemiosła wikliniarskiego, zatem
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przedmiot umowy był ustalony z góry 
i sprowadzał się do zorganizowania oraz 
przedstawienia autorskiego widowiska, 
co można zdefiniować jako niematerial-
ny rezultat zawartej umowy o dzieło.

• Zamawiający to podmiot zajmujący się 
statutowo wielokierunkową działalno-
ścią w zakresie wspierania twórczości 
artystycznej, upowszechniania kultury 
i sztuki oraz badania, dokumentowania 
i propagowania dziejów i historycznej 
roli Z. Książąt (...), miasta S. i woje-
wództwa (...) (§ 4 Statutu). Wykonując 
te zadania Z. Książąt (...) organizuje 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, 
które zaspokajają potrzeby kulturalne 
społeczeństwa, wywołując w odbior-
cach wartościowe przeżycia psychicz-
ne, które zostają przez nich zachowane 
w pamięci i w ten sposób utrwalone.

• Każde wydarzenie kulturalne organizo-
wane przez płatnika jest pewną samoist-
ną całością, stanowiącą rezultat starań 
jednej osoby lub wspólnych starań wielu 
osób i każde wymaga wcześniejszego 
zaplanowania pod względem czasu od-
bycia, długości wydarzenia i – przynaj-
mniej zrębowo – jego przebiegu.

• Duża swoboda twórcza wykonawcy 
dzieła pomimo ograniczenia wskaza-
niami zamawiającego, konwencją wy-
darzenia artystycznego oraz ustalonymi 
zwyczajami.

Montaż długopisów10 (wyrok Sądu  
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 
2015 r., III AUa 1423/14)11;
• Wypłata wynagrodzenia zgodnie 

z umową miała następować po wysta-
wieniu rachunku przez wykonawcę i po 
stwierdzeniu przez zamawiającego ter-
minowego i prawidłowego wykonania 
zamówionego dzieła.

• W ramach zawartych umów płatnik 
składek zapewniał niezbędne do wyko-
nania przedmiotu umowy części składo-
we długopisów.

Umowa o świadczenie usług
• W ramach tego stosunku zainteresowa-

na wykonywała czynności polegające 
na montażu określonych modeli długo-
pisów, wg dołączonej karty wzoru, przy 
czym odwołujący nie wskazywał precy-
zyjnie ich ilości koniecznej do wykona-
nia w danym terminie.

• Zainteresowana nie była ograniczona 
żadnym terminem końcowym do ich 
zmontowania i sama informowała od-
wołującego o zakończeniu montażu dłu-
gopisów i możliwości ich odbioru.
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• Wykonawcy umów wraz z partią mate-
riału otrzymywali jeden długopis złożo-
ny stanowiący wzór.

• Praca wykonywana była w miejscu za-
mieszkania wykonawców.

• Nie było określonych godzin pracy.
• Materiały do złożenia długopisów 

i przekazanie gotowego produktu nastę-
powało w domu wykonawców albo sami 
wykonawcy pobierali od odwołującego 
materiały, a po ich montażu oddawali je 
w kartonach.

• Długopisy były przez wykonawców pa-
kowane do kartonów po 120–150 sztuk, 
a te w większe kartony.

• W momencie przekazywania złożonych 
długopisów następowała wyrywkowa 
kontrola ich wykonania. Odbierający 
złożone długopisy sprawdzał kilka sztuk 
z kartonu. Odwołujący przy odbiorze od 
wykonawcy zlecenia sprawdzał wady: 
Wady funkcyjne – były sprawdzane wy-
rywkowo. Wady wizualne odwołujący, 
sprawdzał w trakcie produkcji.

• Jednocześnie wykonawcy w ramach 
umowy oddawali płatnikowi niewy-
korzystany materiał i pobierali kolejną 
partię do montażu.

• W umowie nie zawarto odpowiedzialno-
ści wykonawcy za wady w wykonanym 
dziele.

• W przypadku, gdy części były niedopaso-
wane, wykonawcy za nie nie odpowiadali.

• Umowy były zawierane raz w miesiącu 
na jego koniec.

• Umowy nie zawierały terminu wykona-
nia dzieła.

• Rachunek sporządzał płatnik w momen-
cie zawierania umowy na koniec miesią-
ca, na podstawie ilości dostarczonych 
długopisów i ceny jednej sztuki.

• Wynagrodzenie obliczane na podsta-
wie ilości wykonanych sztuk i cennika 
za jedną sztuką przelewane było raz 
w miesiącu na konto wskazane przez 
wykonawcę.

• W umowach o dzieło strony nie wskaza-
ły minimalnej ilości długopisów, a mak-
symalną ilość wyznaczała ilość dostar-
czonego przez odwołującego materiału.

• Od ilości zmontowanych długopisów za-
leżało wynagrodzenie zainteresowanej.

• Dla stron istotne były usługi, które mia-
ły doprowadzić w dalszej mierze do 
efektu, a nie samoistny rezultat pracy.

• Zainteresowana, na podstawie tak samo 
brzmiących umów, nie wykonywała co 
miesiąc konkretnego, indywidualnego 
dzieła.

• Za każdym razem montowała inną ilość 
długopisów, w zależności od ilości do-
starczonych części do zmontowania, 
o czym świadczą różne kwoty comie-
sięcznego wynagrodzenia. Wynika 
z tego, że zainteresowana i odwołująca 
spółka nie określili konkretnego, wery-
fikowalnego rezultatu.

• Nie można także uznać, że rezultatem 
w rozumieniu art. 627 k.c. była określo-
na liczba długopisów określonego typu. 
Zestawy te nie charakteryzowały się 
indywidualnością. Każdy zestaw, nie-
zależnie od jego wykonawcy, musiał być 
identyczny z wzornikiem i nie był indy-
widualnym wytworem zainteresowanej.

• Sposób odbioru dzieła i wypłaty wyna-
grodzenia nie pozwalał na stwierdzenie 
odpowiedzialności za wady dzieła, co 
jest jedną z cech odróżniających umowy 
starannego działania od umów rezultatu.

• Zainteresowana nie miała natomiast 
swobody i samodzielności w wykonaniu 
umów, ponieważ czynności wykonywa-
ła według dołączonej karty z modelem 
długopisu.

• Zainteresowana wykonując umowę nie 
gwarantowała, że złoży określoną ilość 
długopisów w danym czasie, a jedynie 
zmierzała do wykonania jak największej 
ich ilości, bowiem od tego zależało jej 
wynagrodzenie.
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Księgowanie12 (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku z dnia 18 maja 2015 r., III AUa 
2154/14)13

Umowa-zlecenie
• Przedmiot zobowiązania zainteresowa-

nej nie był w dacie zawarcia umów zin-
dywidualizowany.

• W ramach kolejnych comiesięcznych 
umów wykonywała ona cyklicznie 
tożsame czynności „potrzebne z uwagi 
na działalność spółki” – księgowanie 
podatku VAT, wprowadzenie faktur do 
systemu informatycznego księgowego, 
uzgadniała salda z kontrahentami płat-
nika.

• Przedmiotowemu kolejnych umów nie 
były konkretne dzieła, zatem już choć-
by z tego względu brak jest podstaw do 
zakwalifikowania kontroli pracy zain-
teresowanej przez prezesa Spółki jako 
sprawdzianu na istnienie wad dzieła.

• To, że zainteresowana na bieżąco, na 
polecenie głównego księgowego, po-
prawiała stwierdzone przez niego błędy 
w sporządzonej w ramach umowy do-
kumentacji, daje wyłącznie podstawę 
do stwierdzenia, iż płatnik kontrolował 
dochowanie przez nią należytej staran-
ności w wykonaniu zobowiązania.

• Na zasadność oceniania wykonywanej 
przez zainteresowaną pracy jako usłu-
gi, a nie dzieła wpływa również fakt, 
posługiwania się przez ustawodawcę 
w art. 76a ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.:  
Dz. U. 2013.330) zwrotu: usługowe pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych jest dzia-
łalnością gospodarczą, w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności go-
spodarczej, polegającą na świadczeniu 
usług w zakresie czynności, o których 
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6.

• Współpraca nawiązywana między za-
interesowaną a płatnikiem składek nie 
miała jednorazowego charakteru.
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Przeprowadzenie szkolenia14 (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia  
22 października 2014 r., III AUa 650/1415, 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r., 
II GSK 1888/1216, wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia  
13 lutego 2014 r., II GSK 1995/12)17

• Przedmiotem umowy było zobowiąza-
nie do wyszkolenia kandydatów na kie-
rowców i kierowców w zakresie techniki 
bezpiecznego kierowania, zgodnie z za-
sadami ruchu drogowego, obsługi ze-
społów i mechanizmów pojazdów samo-
chodowych, przygotowania szkolonych 
kandydatów na kierowców i kierowców 
do egzaminu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz przeprowadzenia egza-
minu wewnętrznego.

• Strony ustaliły w umowie wynagrodzenie 
wykonawcy na określoną kwotę wg stawki 
godzinowej, osobno zaś przewidziano pre-
mię za zdany egzamin państwowy.

• Wynagrodzenie za wykonanie „dzieła” 
następowało w systemie miesięcznym. 
Wystawiany był rachunek każdego 
drugiego dnia miesiąca, dotyczący wy-
nagrodzenia za każdy miesiąc. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony.

• J. S. miał w ramach umowy przygotować 
do egzaminu państwowego i ukształ-
tować psychologicznie kursanta. Na 
początku przeprowadzał z kursantem 
rozmowę wstępną i wstępny instruktaż 
dotyczący przepisów prawa o ruchu dro-
gowym. Następnie, na placu manewro-
wym, zapoznawał kursanta z budową 
samochodu, potem uczył go ruszania 
i kierowania pojazdem. Po opanowaniu 
jazdy na placu manewrowym wyjeżdżał 
z kursantem na ulicę. Przeprowadzał 
na koniec kursu egzamin wewnętrz-
ny, składający się z części teoretycznej 
i praktycznej. W razie ukończenia kursu 
dana osoba uzyskiwała zaświadczenie 
o jego ukończeniu.

Umowa o świadczenie usług
• Zainteresowany był zobowiązany do 

wykonania usług poprzez podejmowa-
nie szeregu podobnych, powtarzających 
się czynności, polegających na prze-
prowadzaniu szkolenia kandydatów na 
kierowców – taka praca nie może być 
potraktowana jako „dzieło”.

• W przypadku umowy zawartej po-
między stronami nie było możliwości 
sprawdzenia rezultatu pod kątem istnie-
nia wad.

• Wynagrodzenie przysługiwało za sam 
fakt wykonywania czynności, za prowa-
dzenie szkolenia przez kolejne godziny 
i zależało od liczby godzin pracy. Nie 
było uzależnione od ostatecznego rezul-
tatu, np. od tego, czy kandydaci na kie-
rowców zdadzą egzamin państwowy.

• Istotą umów zawartych przez zainte-
resowanego z wnioskodawcą było sta-
ranne działanie, staranne, prawidłowe 
przeprowadzenia szkolenia przez odpo-
wiednia liczbę godzin.

• Zainteresowany wykonywał czynności, 
które mają charakter powtarzający się, 
ponieważ regularnie szkolił kolejnych 
uczestników kursu.

• Umowa zawarta został przez strony 
w 2005 r. na czas nieokreślony, co rów-
nież zaprzecza istocie umowy o dzieło, 
która ma nietrwały charakter i kończy 
się z wykonaniem i oddaniem dzieła.
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• Przypadki losowe decydowały o tym, 
czy dana osoba zdała egzamin państwo-
wy czy też nie.

• J. S. nie ponosili odpowiedzialności za 
fakt niezdania egzaminu państwowego 
przez kursanta.

• J. S. składał karty pracy dotyczące 
osób, które w danym miesiącu odbyły 
szkolenie. Na ich podstawie obliczane 
było wynagrodzenie, im więcej godzin 
szkolenia odbył, tym wyższe uzyskiwał 
w danym miesiącu wynagrodzenie.

• Szkolenie kursantów przeprowadzał na 
samochodach należących do płatnika.

Opracowanie oraz przeprowadzenie 
wykładów oraz przeprowadzenie egza-
minów na uczelni wyższej18 (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja  
2015 r., III AUa 1046/14)19

• Za przeprowadzenie egzaminu przy-
sługiwało wynagrodzenie 70 złotych za 
godzinę, płatne w ciągu 10 dni po przy-
jęciu pracy i przedłożeniu protokołów 
egzaminacyjnych.

• Wykłady przeprowadzane były według 
ustalonego planu zajęć, na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych.

• Nie wszyscy słuchacze wykładów pode-
szli do egzaminów.

• Skala ocen kształtowała się od 3 do 5.
• Zaliczenia następowały w pierwszym 

terminie, ewentualnie w pierwszej bądź 
drugiej poprawce.

• Egzaminy miały zawsze formę testów, 
opracowanych przez zleceniobiorcę 
w oparciu o wygłoszony uprzednio 
przez ówczesnego wykonawcę dzieła 
cykl wykładów na dany temat.

Umowa o świadczenie usług
• Z treści umów nie wynika, aby płatnik 

z góry umawiał się z ubezpieczonym na 
wykonanie określonego przedmiotu.

• W przypadku określonych czynności 
egzaminacyjnych nie ma mowy o wy-
odrębnionym rezultacie pracy – na sku-
tek działań podjętych przez daną osobę 
egzamin powinien być przeprowadzony 
(efekt), ale nie można samego zobowią-
zania wynikającego z umowy sprowa-
dzić do tego właśnie efektu. Charakter 
tej pracy polega bowiem na wykonywa-
niu pewnych czynności (świadczeniu 
usług) i nie stanowi rezultatu w postaci 
wyodrębnionego dzieła.

• Czynność egzaminowania należy bez-
spornie do czynności o charakterze 
sprawdzającym i trudno przyjąć, by 
w jakimkolwiek sensie egzaminowanie 
stanowiło dzieło.

• Czynności wykonywane w ramach za-
wieranych umów miały charakter czyn-
ności powtarzalnych.

Strzeżenie osób i mienia (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 
2015 r., III AUa 835/14)20.
• Zainteresowany jako pracownik służby 

ochrony był zobowiązany do pełnienia 
służby w miejscach każdorazowo wska-
zanych przez zleceniodawcę.

Umowa o świadczenie usług
• Zawarte pomiędzy płatnikiem składek 

a zainteresowanym umowy były umo-
wami starannego działania, ponieważ 
na ich podstawie zlecający oczekiwał 
od zleceniobiorcy wykonywania pra-
cy, tj. ochrony obiektów lub mienia. 
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• Strony ustaliły system kar pieniężnych 
za nieprzestrzeganie umowy, to jest za 
np. spanie na służbie, spóźnienie, wyko-
nywanie czynności w stanie po spożyciu 
alkoholu.

• Wynagrodzenie zostało określone wg 
stawek godzinowych.

• Grafik dyżurów dla pracowników 
ochrony tworzył płatnik składek.

• Wyrywkowo sprawdzano, czy wniosko-
dawca wykonywał swoje obowiązki – 
płatnik przyjeżdżał znienacka na kontrolę.

• Na podstawie grafiku i kontroli było 
wypłacane wynagrodzenie. Zaintereso-
wany wpisywał się do księgi służb, która 
była w placówce.

• Jeśli pracownik nie mógł przyjść, to 
umawiał się z innymi pracownikami 
i musiał powiadomić wnioskodawcę.

 Treścią zobowiązania wykonawców nie 
był określony wynik odpowiadający 
pewnym z góry ustalonym warunkom, 
lecz samo podjęcie i wykonywanie okre-
ślonych, powtarzających się czynności 
polegających na sprawowaniu ochrony 
mienia i osób.

• Sposób wykonywania czynności stano-
wiących przedmiot umowy jak i zakres 
obowiązków był ściśle określony przez 
płatnika.

• Skarżący kontrolował wykonywane 
przez zainteresowanego obowiązki, 
a z zawartych pomiędzy stronami umów 
wynika również, że zainteresowany nie 
mógł powierzyć wykonywania zlecenia 
osobie trzeciej.

• Zainteresowany ponosił odpowiedzial-
ność za brak staranności w wykonywa-
niu swoich czynności, bez znaczenia na 
ich rezultat, o czym świadczy wprowa-
dzony system kar pieniężnych za m.in. 
spanie na służbie, spóźnienie czy wyko-
nywanie czyści po spożyciu alkoholu.

Usługi stomatologiczne21 (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 
2015 r., III AUa 895/14)22

• Przedmiot umowy został określony 
na samodzielne udzielanie porad oraz 
świadczenie usług stomatologicznych 
u osobiście umówionych pacjentów, 
w czasie ustalonym przez Zleceniobior-
cę, a wynagrodzenie na 30% do 50% 
wartości wykonanych świadczeń.

• Podstawę wynagrodzenia za poszczegól-
ne miesiące miał stanowić wykaz wyko-
nanych świadczeń za dany miesiąc.

• Zainteresowana pracowała u M. F. dwa 
razy w tygodniu, od 14 do 20, we wtorki 
i piątki, jako lekarz ortodonta.

• H. B. zajmowała się wykonywaniem 
wycisków na aparat, kontrolą aparatów 
około raz w miesiącu. Na podstawie 
modelu wycisku projektowała aparat, 
dostosowany do danego dziecka, także 
naprawiała aparaty i szlifowała je, regu-
lowała, przeszlifowywała korekcyjnie 
zęby w przypadku mleczaków.
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• Zainteresowana musiała miesięcznie 
wykonać co najmniej 20 aparatów – ta 
ilość wynikała z kontraktu z NFZ-em.

• Wynagrodzenie było wypłacane mie-
sięcznie na konto. Wysokość pensji 
obliczano w ten sposób, że za każdą 
czynność przyznawano określoną ilość 
punktów. Następnie punkty przemnaża-
no przez 1,09 zł.

Umowa o świadczenie usług
• H. B. pracowała u M. F. jako lekarz 

ortodonta w ustalonym z góry czasie 
i w ustalonych dniach, a mianowicie dwa 
razy w tygodniu, tj. we wtorki i piątki, 
od godziny 14 do godziny 20, co ozna-
cza brak swobody wykonawcy c/d miej-
sca i czasu wykonania umowy.

• Wykonywała powtarzalne czynności za 
prowizyjnie określonym wynagrodze-
niem.

• Za przyjęciem, że strony nie łączyły 
umowy o dzieło, a umowy o świadcze-
nie usług świadczy trwałość stosunku 
prawnego je łączącego – strony były 
związane ze sobą przez okres 5 lat.

• W momencie zawarcia umów trwają-
cych cały rok kalendarzowy, strony były 
w stanie określić jedynie zakres świad-
czonych usług, a nie ich rezultat.

• Wynagrodzenie zainteresowanej zależ-
ne było od ilości czynności przez nią 
wykonanych, ponieważ za każdą czyn-
ności naliczane były punkty, zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w NFZ. 
Punkty te przeliczane były następnie na 
pieniądze.

• Miejscem pracy zainteresowanej był 
gabinet odwołującej się, przy użyciu jej 
sprzętu.

• Ilość i zakres czynności zainteresowanej 
nie był możliwy do przewidzenia w dniu 
zawierania umów. Nie było też możliwe 
ustalenie wysokości faktycznie należne-
go za dany miesiąc wynagrodzenia, po-
nieważ zależało ono od ilości i charakte-
ru podjętych czynności.

• Zainteresowana nie była w jakikolwiek 
sposób odpowiedzialna w stosunku do 
pacjenta za jakość wykonanego aparatu.

Publikacja artykułu naukowego (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 
12 czerwca 2014 r., III AUa 33/14)23.

Umowa o dzieło
• Przedmiotem tej umowy było napisa-

nie artykułu, publikowanego następnie 
w Wydawnictwie Rolniczym (...), a za-
tem wykonanie czynności jednorazowej, 
nie zaś czynności powtarzalnych.
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• Zainteresowana w lipcu 2005 r. opubli-
kowała artykuł w Wydawnictwie Rol-
niczym (...), które od około 1990 r. było 
wydawnictwem należącym do płatnika 
składek Uniwersytetu (...) w O.

• Wydawnictwo Rolnicze (...) było mie-
sięcznikiem, czasopismem popularno-
-naukowym i informacyjnym, a także 
poradnikiem.

• Działalność wydawnicza była finansowa-
na z budżetu uczelni oraz dochodów uzy-
skiwanych z działalności wydawniczej.

• W czasopiśmie zamieszczane były arty-
kuły z zakresu rolnictwa, a także ogło-
szenia, reklamy itp.

• W przedmiocie napisania artykułu zle-
cenia składał redaktor naczelny wydaw-
nictwa rolniczego ABC, który to pod-
czas ustnych rozmów określał objętość 
i warunki sporządzonego artykułu.

• Umowy na napisanie artykułu między 
zainteresowanymi a wydawnictwem 
rolniczym (...) były zawierane w sposób 
ustny.

• Wynagrodzenie za sporządzenie arty-
kułu było ustalane każdorazowo przez 
redaktora naczelnego, który wyceniał 
materiał, mając na uwadze jego objętość.

• Płatnikiem wynagrodzenia był wydaw-
ca i właściciel wydawnictwa, tj. Uniwer-
sytet (...) w O.

• Zainteresowani w ramach swobody 
umów mogli odmówić napisania artyku-
łu i nie wiązało się to z żadnymi nega-
tywnymi konsekwencjami służbowymi.

• Czynność wykonana na podstawie spor-
nej umowy miała charakter przynoszący 
konkretny, uchwytny, materialny, zin-
dywidualizowany i wyodrębniony re-
zultat, podlegający ocenie i ewentualnej 
odpowiedzialności za wady (art. 637 k.c. 
– uprawnienia z tytułu rękojmi).

• Strony przewidywały i precyzyjnie 
określały, w sposób umożliwiający póź-
niejszą weryfikację przedmiot umowy 
(temat artykułu, jego objętość).

• Zainteresowana na etapie wykonywa-
nia prac miała samodzielność i swo-
bodę, przekazywała wydawcy dopiero 
finalny rezultat prac, mający charakter 
materialny.

• Wykonanie umowy powierzone zostało 
osobie posiadającej odpowiednie pre-
dyspozycje do jej wykonania.

Źródło: opracowane własne.
 

Objaśnienia:
1  Mniej wątpliwości co do kwalifikacji budzi dzieło artystyczne, które ma postać materialną, np. 

rzeźba – rzeźba jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej artysty. Artystycz-
ny charakter dzieła sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło, podział zaś rezulta-
tów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty 
i w tej mierze zakwalifikowanie zawiązanego przez strony stosunku do umów o świadczenie 
usług podobnych do zlecenia, z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórcy, sprzeciwiało się 
konstrukcji umowy o dzieło, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 1996 r., 
I ACr 618/96). 
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2  http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000282_2015_
Uz_2015-07-22_001, (3.01.2016).

3  W tym miejscu należy jednak przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2011 r., II UK 
315/10, do którego stosownie okoliczność wykonywania umowy o współpracy mającej za przed-
miot powtarzalne i takie same usługi, świadczone systematycznie, za stałym wynagrodzeniem, 
nie pozwala jednocześnie uznać, że są wykonywane odrębne (indywidualne) umowy o dzieło. 
Tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na polski i odwrotnie, nawet ograniczone do 
danej branży, nie może być w takiej sytuacji kwalifikowane jako wykonywanie oznaczonego 
dzieła w rozumieniu art. 627 k.c. Nie jest to czynność właściwa dla umowy o dzieło w sytuacji, 
gdy tłumacz pozostaje w gotowości do pracy, która polega na powtarzalnym tłumaczeniu do-
kumentów związanych z branżową działalnością firmy i za którą otrzymuje stałe (miesięczne) 
wynagrodzenie, a przy tym umowa trwa kilka lat.

4  http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/details/$N/152500000001521_III_AUa_001259_2014_
Uz_2015-06-29_001

5 Lex 1768692.
6  Jednakże już wykonanie projektu architektonicznego to dzieło – zarówno opracowanie projektu, 

jak i czynności nadzoru autorskiego podporządkowane są osiągnięciu jednego, tego samego re-
zultatu, jakim jest oddanie obiektu zgodnego z projektem. Przedmiotem zobowiązania architekta 
staje się dzieło jako przedmiot o charakterze niematerialnym, upostaciowione w dokumentacji 
projektowej, służące osiągnięciu rezultatu w postaci wykonanego obiektu (wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r., I ACa 1083/11). 

7  http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000143_2015_
Uz_2015-06-10_002, (3.01.2016). 

8  Podobnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł w wyroku z dnia 30 października 2014 r., III 
AUa 713/14. Podstawą do wydania ww. orzeczenia był następujący stan faktyczny: płatnik skła-
dek zawarł z J. G. umowę o dzieło, której przedmiotem było opracowanie scenariusza wystawy 
własnych ilustracji do legend (...) oraz przedstawienie ich historii powstania w ramach (...). 
Przedmiotem działalności płatnika jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego 
zbioru materiałów w województwie. Jedną z form wzbogacania oferty biblioteki są spotkania 
autorskie organizowane przez płatnika – w ramach umów o dzieło – z pisarzami, artystami, 
dziennikarzami na terenie Biblioteki Wojewódzkiej bądź innych bibliotek publicznych na te-
renie województwa. W ramach ww. działalności Biblioteka zawierała umowy z osobami speł-
niającymi kryteria wnioskodawcy i posiadającymi odpowiednią wiedzę i wykształcenie. I tak, 
w dniu 18 maja 2009 r. zawarła umowę o dzieło z J. G., której przedmiotem było wykonanie 
dzieła polegającego na opracowaniu scenariusza wystawy własnych ilustracji do legend (...) 
oraz przedstawienie ich historii powstania, w ramach (...). Czas trwania umowy określony był 
w przedziale czasowym od dnia 18 maja 2009 do dnia 21 maja 2009 r. Strony ustaliły, iż z ty-
tułu opisanych czynności wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 440 złotych, płatne 
w ciągu 1 dnia po przedłożeniu rachunku. Wykonawca zobowiązał się nie powierzać osobie 
trzeciej wykonania dzieła i przystąpić do jego wykonania po otrzymaniu od zamawiającego 
niezbędnych informacji i wskazówek. Własność dzieła przechodziła na zamawiającego z chwilą 
jego odbioru. Celem wystawy było przybliżenie gwary (...) i (...) oraz legend (...). Ilustracje 
w formie komiksów miały służyć lepszemu przybliżeniu tej tematyki, wybór formy komiksowej 
i autora specjalizującego się w tej tematyce związany był z rosnącą popularnością tej formy. 
Zadaniem zainteresowanego było przygotowanie scenariusza wystawy, przygotowanie odpo-
wiednich materiałów graficznych, przygotowanie opowieści o historii powstawania poszcze-
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gólnych komiksów. Wystawa przebiegała zgodnie ze scenariuszem przygotowanym wcześniej 
przez zainteresowanego – każdy punkt scenariusza odpowiadał jednej planszy prezentowanej 
w czasie wystawy. Wystawa – wernisaż była przygotowywana indywidualnie, w części bazowa-
ła na materiałach przygotowanych wcześniej przez zainteresowanego, w części wymagała stwo-
rzenia materiałów całkiem nowych – wcześniej przygotowane komiksy wymagały skrócenia na 
potrzeby wystawy. Zainteresowany bazował w czasie przygotowania i prowadzenia wernisażu 
przede wszystkim na swojej wiedzy i umiejętnościach, w wykonaniu dzieła bardzo ważne były 
jego cechy indywidualne. Przebieg wystawy bazował na przygotowanym wcześniej scenariu-
szu. W przypadku zainteresowanego nie było wątpliwości, że przeprowadzi wystawę – wernisaż 
w zgodzie z założeniami dotyczącymi dzieła, za co przysługiwało umówione wynagrodzenie. 
Nie byłoby ono wypłacone w przypadku przeprowadzenia wyłącznie dyskusji, bez prezentacji 
komiksów, czy prezentacji komiksów na inny temat. Rezultatem umowy była odbyta wystawa, 
a efektem ubocznym – wzrost zainteresowania legendami (...), co mogło przełożyć się na wzrost 
czytelnictwa. Wystawa przeprowadzona przez zainteresowanego była dziełem indywidualnym, 
które powstało w oderwaniu od jego dotychczasowej aktywności. Zarówno zainteresowany, jak 
i goście odwiedzający wystawę stworzyli unikalne wydarzenie, jego dynamika i przebieg była 
w dużym stopniu związana z ich obecnością. Zgodnie z zapisem umownym, iż własność dzieła 
przechodziła na zamawiającego z chwilą jego odbioru – wnioskodawca mógł przebieg spotkania 
nagrywać. Dziełem w tym przypadku była sama wystawa – w związku z czym plansze prezen-
towane przez J. G. w czasie wystawy zostały przez niego zabrane po wystawie i dysponuje on 
prawami do nich, Biblioteka zaś dysponuje prawami do wszelkich materialnych zapisów dzieła, 
takich jak nagrania czy zdjęcia z wystawy. Wybór zainteresowanego jako wykonawcy dzieła nie 
nastąpił przypadkowo. J. G. jest osobą doświadczoną i specjalizującą się w tworzeniu komiksów 
o tematyce lokalnej, co było przedmiotem wystawy. Przymioty zainteresowanego gwarantowały 
wysoką jakość wykonania umowy – zorganizowanie wystawy wymaga bowiem nie tylko umie-
jętności artystycznych, ale także umiejętności interakcji z publicznością na będącym integralną 
częścią wystawy wernisażu.

    W przedstawionym powyżej stanie faktycznym Sąd Apelacyjny orzekł, że obowiązek nałożony 
w umowie wymagał od wykonawcy umowy określonych przemyśleń w celu uzyskania konkret-
nego rezultatu, jakim są przeżycia artystyczne uczestników spotkania, zawiązane z zapoznaniem 
się z ilustracjami, wysłuchaniem opowieści o historii ich powstawania oraz obcowaniem z twór-
cą. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy jest element niezmiernie 
istotny, by nie powiedzieć decydujący, ponieważ efekt w postaci emocji wywołanych u uczest-
ników tych spotkań zdecydowanie przesuwa istotę zawartych umów – czyniąc je umowami 
o dzieło. Przeżycia z takiego spotkania są zatem co najmniej zbliżone, jeżeli nie identyczne 
z przeżyciami uczestników spektaklu teatralnego czy też koncertu muzycznego, a więc praw 
pokrewnych wynikających z treści ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, (uzasadnienie wyroku z dnia 30 października 2014 r., III AUa 713/14). 

9  http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_AUa_000143_2015_
Uz_2015-06-10_002, (3.01.2016).

10  Podobnie sortowanie i klasyfikacja tarcicy, a następnie układane jej na paletach według okre-
ślonych klas jakości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 maja 2015 r., III AUa 
1666/14), plakatowanie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2015 r., III AUa 
681/14), utrzymanie porządku na terenie firmy, odśnieżanie, wykonywanie prac naprawczych 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2015 r., III AUa 787/14), prace re-
montowe, konserwatorskie na statku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 marca  
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2015 r., III AUa 526/14, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2014 r., 
III AUa 369/13), Umowa, której przedmiotem jest obróbka materiału drzewnego (zbijanie 
i czyszczenie palet, sztaplowanie desek, korowanie elementów z tarcicy długiej i obrzynanej, 
struganie elementów na grubościówce, wypalanie klocków, rozpakowywanie pakietów pryzm, 
przesztaplowanie elementów, wycinanie elementów określonego wymiaru z tarcicy obrzyna-
nej, wycinanie poprzeczne; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2015 r., 
III AUa 579/14), montaż, spawanie barier metalowych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 25 marca 2015 r., III AUa 1797/14), przycinanie drzew owocowych (wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2015 r., III AUa 405/14), usługi transportowe (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2014 r., III AUa 2040/12), prace konserwatorskie 
w szkole (np. wykonanie regałów, malowanie korytarzy, wykonanie instalacji sanitarnej, etc.; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2014 r., III AUa 193/14), pakowa-
nie, kontrola jakości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2014 r., 
III AUa 89/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwiet-
nia 2014 r., VI SA/Wa 3553/13), ułożenie wykładziny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z dnia 3 września 2014 r., III AUa 542/14); wykonywanie kontenerów socjalnych (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r., III AUa 1305/13), prace spawalnicze 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2013 r., III AUa 288/13), odpe-
stczanie, krojenie, sortowanie i pakowanie owoców (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z dnia 26 czerwca 2013 r., III AUa 332/13), montaż szyldów reklamowych (wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2013 r., III AUa 59/13), prace krawieckie (wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2013 r., III AUa 1257/12), zamawianie 
książek i ich katalogowanie (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 września 2012 r.,  
III Ca 353/12), koszenie trawników (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 stycz-
nia 2014 r., III AUa 898/13), przycięcie krzewów do kształtu kuli i stożka (wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., III AUa 813/13). Należy jednak wziąć pod 
uwagę wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2014 r., I ACa 1503/13, w któ-
rym czynności w zakresie urządzenia i wykonania ogrodu uznane zostały za dzieło. Zgodnie 
bowiem z argumentacją Sądu zagospodarowanie ogrodu nie sprowadza się do dostarczenia 
i posadzenia drzewek, krzewów, trawy i innych elementów infrastruktury, lecz odpowiedniego 
jego urządzenia, poprzez ukształtowanie terenu, odpowiednie posadzenie i usytuowania roślin, 
choćby miało to być dokonane zgodnie z poleceniem inwestora. Taki konglomerat działań nie 
może być traktowany jako rzecz w rozumieniu art. 45 k.c. Z kolei Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
uznał, że czynności polegające wykoszeniu i wygrabieniu terenów zielonych, a więc także pra-
ce ogrodnicze nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdań-
sku z dnia 28 sierpnia 2013 r., III AUa 2179/12). Wydaje się, że kryterium rozróżniającym 
jest tutaj okoliczność, że urządzenie i zaprojektowanie ogrodu ma bardziej twórczy charakter. 
Niejednolity charakter został również przypisany umowie o oddaniu samochodu do naprawy, 
która została uznana za umowę mieszaną, do której stosować należy przepisy umowy o dzieło 
i umowy przechowania, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2004 r., V CK 235/04, 
por. też wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2013, I ACa 1150/12).

  Następnie w tym miejscu warto się również przyjrzeć wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Krako-
wie z dnia 28 lutego 2013 r., III AUa 1235/12, zgodnie z którym czynności polegające m.in. 
na montażu, bez nadzoru ze strony zamawiającego i z wymaganiem osobistego świadczenia 
pracy, mają charakter czynności przynoszących konkretny, indywidualny rezultat materialny 
i są realizowane w ramach umowy o dzieło (art. 627 k.c.), a nie starannego działania, jak prze-
widuje umowa-zlecenie (art. 734 i n. k.c.). Przedmiotem spornej umowy było przeprowadzenie 
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montażu urządzeń brykietowni – sp. z o.o. miała na celu uruchomienie produkcji brykietów 
do pieców kominkowych. Koniecznym stało się zbudowanie specjalnej linii składającej się 
z różnych tzw. węzłów, tj. rozdrabniania węgla, przygotowania mieszanki, brykietowania, su-
szenia i pakowania. W ramach umowy z dnia 1 lipca 2008 r. i 1 września 2008 r. zainteresowa-
ny T. L. miał uruchomić węzeł brykietowania. Urządzenia zostały sprowadzone z C., ale bez 
stosownej dokumentacji technicznej. Zainteresowany miał dopasować te urządzenia do hali 
produkcyjnej i był odpowiedzialny za uruchomienie linii produkcyjnej brykietów węglowych. 
Pierwsza linia brykietowni musiała jednak być zdemontowana, bo kubatura hali nie pozwoliła 
na produkcję. Po demontażu i ponownym montażu linii odpowiednio zmienionej uruchomiono 
próbną produkcję. Zainteresowany pracował bez nadzoru, ale pracował w grupie, której celem 
było uruchomienie brykietowni. T. L. z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem i w cza-
sie zatrudnienia w (...) był emerytem górniczym. Podobnie umowa dotycząca remontu domu 
uznana została za umowę o dzieło – bez wątpienia remont budynku nie mieści się w kate-
gorii czynności prawnych, jak również w kategorii czynności faktycznych, o których mowa  
w art. 750 k.c. Umowa zlecenia, czy umowa o świadczenie usług jest umową starannego dzia-
łania, nieweryfikowalną w kontekście wad, a co najwyżej jej niewykonania lub nienależytego 
wykonania. Umowa o dzieło zaś jest umową rezultatu, a tego raczej należałoby oczekiwać 
zlecając remont budynku, tj. wyremontowania, a nie jedynie starannego prowadzenia czyn-
ności remontowych, (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2010 r., III Ca 
1133/09). Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok, w którym Sąd Apelacyjny w Poznaniu, przy 
podobnym stanie faktycznym, orzekł w odmienny sposób – umowa przedmiotem której są 
usługi w szerokim tego słowa znaczeniu – polegające na przygotowaniu fabryki do rozruchu, 
uruchomieniu gorzelni, linii do suszenia wywar, zorganizowaniu sieci dostawców, wprowa-
dzeniu towaru na rynek, podejmowaniu działań mających na celu przygotowanie fabryki do 
wdrożenia systemu zapewnienia jakości i zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów 
– nie można uznać za umowę o dzieło, lecz umowę o świadczenie usług, do której stosuje się 
odpowiednio przepisy o umowę-zlecenie – art. 750 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z dnia 19 marca 2008 r., I ACa 83/08).

  Ponadto warto w tym miejscu przytoczyć starsze orzecznictwo sądów, które traktuje umowy 
dotyczące czynności prostych bardziej liberalnie, kwalifikując je jako umowy o dzieło: umowa 
z pralnią chemiczną o czyszczenie odzieży ma charakter umowy o dzieło – art. 627-646 k.c. 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1986 r., III CRN 82/86). Umowa pomiędzy rolni-
kiem a spółdzielnią kółek rolniczych, mająca za przedmiot wykonanie prac polowych (orka, 
siew, żniwa, młócenie itp.), jest umową o dzieło – art. 627 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 22 czerwca 1976, II CR 193/76).

11  http://orzeczenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001423_2014_
Uz_2015-05-19_001, (3.01.2016). 

12  Podobnie ocenione zostały czynności polegające na zarządzaniu – pełnienie obowiązków 
członka zarządu poprzez udział w posiedzeniach zarządu, przygotowywanie informacji i spra-
wozdań z działalności spółki w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz przedsta-
wianie ich na posiedzeniach zarządu. Obowiązki określone spornymi umowami odpowiadają 
kompetencjom zarządu spółki określonym w art. 201 k.s.h. i odnoszą się do czynności fak-
tycznych i organizacyjnych obejmujących realizację stosunków wewnętrznych, które z natury 
rzeczy nie mogą być realizowane w ramach umowy o dzieło, określonej w art. 627 k.c. (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2014 r., III AUa 1048/13). Por. także wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 marca 2013 r., III AUa 851/12). 
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  Jednak już zupełnie inaczej oceniona została lustracja spółdzielni w wyroku Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r., III AUa 291/14. Stan faktyczny sprawy przedstawiał 
się następująco: w umowach o dzieło zawieranych z Krajową Radą Spółdzielczą wykonawca 
zobowiązał się do przeprowadzenia ustawowego badania lustracyjnego spółdzielni (lustracja 
jest procesem kontrolno-instruktażowo-doradczym sprawowanym w interesie i na rzecz człon-
ków spółdzielni; jej wynik ma odpowiedzieć na trzy pytania: czy spółdzielnia działa legalnie, 
czy rzetelnie ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze, czy w ekonomiczny sposób wykorzystuje 
swój potencjał majątkowy), obejmującego opracowanie protokołu, opracowanie propozycji 
wystąpienia polustracyjnego, sporządzenie propozycji odpowiedzi na przekazane do zbadania 
w trybie lustracyjnym skargi, wyniki lub wystąpienia organów i osób upoważnionych do żąda-
nia przeprowadzenia lustracji. Celem umowy było zrealizowanie obowiązku przeprowadzenia 
lustracji, której spółdzielnie mają obowiązek się poddawać zgodnie z art. 91 i nast. Prawa spół-
dzielczego. Lustrator z czynności lustracyjnych sporządzał protokół, któremu ustawa nadaje 
charakter dokumentu urzędowego, a następnie z takiego protokołu sporządzane są wnioski po-
lustracyjne jako odrębny dokument. Za prawidłowe wykonanie dzieła zamawiający zobowiązał 
się do zapłacenia wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający zastrzegł sobie prawo obniżenia 
należnego wynagrodzenia w przypadkach opóźnienia w terminowym przeprowadzeniu lustra-
cji, wystąpienia w materiałach polustracyjnych braków lub błędów uniemożliwiających prze-
prowadzenie pełnej i rzetelnej oceny działalności badanej spółdzielni, nieprzekazania pełnej 
dokumentacji określonej w umowie, niezrealizowania warunków określonych w § 3 umowy. 
Zgodnie z umową ustaleń do lustracji dokonuje się w siedzibie spółdzielni oraz w miejscu 
wykonywania jej zadań w godzinach jej pracy, w taki sposób aby nie utrudniać pracownikom 
lustrowanej spółdzielni realizacji bieżących zadań. Wykonawca był zobowiązany do wykona-
nia dzieła osobiście. 

  Sąd Apelacyjny uznał, że umowy zawierane z lustratorami mają charakter umów o dzieło. Jako 
uzasadnienie swojego stanowiska podał, że w umowach każdorazowo określano ramy czasowe 
wydania dzieła, a wynagrodzenie przysługiwało w całości jedynie za prawidłowe wykonanie 
dzieła i było zryczałtowane. Zamawiająca Spółdzielnia zastrzegała sobie obniżenia wynagro-
dzenia do 50% w sytuacji, gdyby przeprowadzenie lustracji odbyło się z opóźnieniem, w ma-
teriałach polustracyjnych wystąpiły braki lub błędy uniemożliwiające przeprowadzenie pełnej 
oceny działalności spółdzielni lub nie doszłoby do przekazania pełnej dokumentacji, do sporzą-
dzenia której zobowiązany był lustrator. Nie ulega wątpliwości, że lustratorzy posiadali szcze-
gólne kwalifikacje – poza uprawnieniami lustracyjnymi, a także kursami i egzaminami, dodat-
kowo specjalizowali się w konkretnych branżach spółdzielczych. Każdy protokół był inny, nie 
zdarzały się identyczne wyniki pracy lustratorów. Strony każdorazowo wyeksponowały w tre-
ści zawieranych umów określony wynik pracy lustratora, a nie same czynności prowadzące 
do osiągnięcia tego wyniku (rezultat). Umowa zlecenia nie byłaby wystarczająca do osiągnię-
cia celu, jaki każdorazowo przyświecał stronom, ponieważ cel ten był zrealizowany dopiero 
w chwili otrzymania w określonym terminie pełnowartościowego dokumentu, w postaci pro-
tokołu polustracyjnego wraz z wnioskami. Tym samym umowa, której przedmiotem nie byłby 
wskazany wyżej rezultat, byłaby bezwartościowa zarówno dla Krajowej Rady Spółdzielczej, 
jak i dla spółdzielni poddawanej lustracji. Wzmiankowany protokół, jako zwieńczenie umowy, 
stanowił element, bez którego cel lustracji nie zostałby osiągnięty. Przedmiotem umowy stron 
był zatem w tym przypadku konkretny, sprawdzalny rezultat, w postaci przedstawionych na 
piśmie informacji o przebiegu badania każdej spółdzielni, protokołu polustracyjnego i projektu 
wystąpienia polustracyjnego.
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czynności składających się na proces nauczania nosi znamiona umowy zlecenia a nie umowy 
o dzieło, (wyrok z dnia 9 kwietnia 2014 r., VI SA/Wa 3196/13), jak również Sąd Apelacyjny 
w Gdańsku w wyroku z dnia 9 stycznia 2013 r., III AUa 1123/12). W tym miejscu zauważyć 
należy, że Sąd nie uznaje za umowę o dzieło także samego przygotowania materiałów na szko-
lenie, (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 września 2014 r., III AUa 543/14), 
wyjaśniając w uzasadnieniu, że analiza treści umów, prowadzi do wniosku, że nie zawierają 
one określenia indywidualnych cech “rezultatu”, jaki miałby być osiągnięty w wyniku umów, 
pozwalających na jego weryfikację w kontekście ewentualnych wad fizycznych. Obowiązków 
polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć – choćby w oparciu o samodzielnie 
wybrane i przystosowane materiały dydaktyczne, a nie narzucony z góry program – nie można 
uznać za dzieło, ponieważ nie przynoszą one konkretnego, samoistnego, oznaczonego rezulta-
tu. Określony rezultat umowy o dzieło, powinien mieć indywidualny charakter i niezależny od 
działania wykonawcy byt, wiążący się z możliwością uzyskania samodzielnej wartości w ob-
rocie. Dzieło musi przy tym istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je 
od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Powyższego z całą pew-
nością nie można powiedzieć o przedmiocie umów zawartych przez skarżącą z zainteresowaną. 
W przypadku przeprowadzenia zajęć szkoleniowych z języka obcego, nawet w oparciu o samo-
dzielnie przygotowany program i pomoce naukowe, nie występuje rezultat ucieleśniony w ja-
kiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosow-
nie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać kursantom, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 28 lutego 2013 r., III AUa 1785/12). Z drugiej jednak strony Sąd Apelacyjny w Szcze-
cinie orzekł, że jeżeli wykonujący dzieło, którego przedmiotem jest przeprowadzenie cyklu 
szkoleń z zakresu technik pamięci i koncentracji oraz efektywnych technik uczenia się, przyjął 
na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie szkolenia oraz weryfikowalny rezultat szko-
lenia, polegający na nabyciu umiejętności szybkiego uczenia się oraz zapamiętywania przez 
uczestniczące dzieci, to nie można uznać, że realizacja umowy sprowadzała się do powtarzal-
nych czynności, polegających na prowadzeniu jednorodzajowych szkoleń, a zatem czynności 
o charakterze usługowym, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 r., 
III AUa 515/13). W przypadku przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych z języka obcego 
nie występuje żaden rezultat uwidoczniony w jakiejkolwiek postaci materialnej lub niematerial-
nej. Nie ma także podstaw do konstruowania ewentualnej odpowiedzialności za wady „dzieła”, 
lektor nie może bowiem zobowiązać się do tego, że jego uczeń z całą pewnością opanuje język 
na zakładanym poziomie, gdyż jest to kwestia indywidualnych zdolności, ambicji i wysiłku 
każdego słuchacza. Praca lektora polega na starannym działaniu, aby stosownie do założeń 
programowych przekazać określony zasób wiedzy uczestnikom kursu, motywować ich do na-
uki, sprawdzać postępy itp. Poziom opanowania materiału i umiejętności uczestników kursów 
językowych w żadnym razie nie stanowi rezultatu w znaczeniu art. 627 k.c. Nadto liczba wy-
konywanych godzin zajęć nadaje im charakter czynności powtarzalnych. Oczywistym jest przy 
tym, że na każdym kursie dobór teorii, metod edukacyjnych, sposobu prowadzenia konwersa-
cji itp. jest zindywidualizowany przez lektora, ale nie zmienia to typowej usługi edukacyjnej 
w umowę rezultatu. Wkład w postaci wysiłku intelektualnego, wymaganego przy każdej pracy 
umysłowej, jest elementem obowiązku starannego działania, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Ło-
dzi z dnia 19 czerwca 2013 r., III AUa 1511/12, por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 
marca 2013 r. III CSK 216/12, dotyczący szkolenia personelu i konsultacji). Treścią umowy 



80 Rozdział 2. Umowa o dzieło na tle umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych 

z prowadzącym kurs nauki jazdy nie jest osiągnięcie rezultatu. Rezultat w postaci pomyślne-
go wyniku egzaminu byłby bowiem obiektywnie nieosiągalny. Przyjmujący zamówienie może 
jedynie zobowiązać się do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych do 
pomyślnego zdania egzaminu przez uczestnika kursu na prawo jazdy określonej kategorii, nie 
przyjmując jednak na siebie odpowiedzialności za ich rezultat, co wiąże taką umowę z art. 750 
k.c., (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 r., III AUa 907/12, por. także 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 r., III AUa 880/12). Przeprowadze-
nie prelekcji również nie należy do kategorii “rezultatu” charakteryzującego umowę o dzieło, 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2013 r., III AUa 1385/12). 

  Wart również zwrócić uwagę na okoliczność, że w orzecznictwie rozważana była kwalifikacja 
prowadzenia zajęć z języka obcego w kontekście umowy autorskiej o dzieło – Lektor języka 
obcego, reagując na potrzeby uczniów, nie tworzy indywidualnego dzieła autorskiego w rozu-
mieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., gdyż podejmowany przez niego proces “twórczy” jest determi-
nowany zachowaniem odbiorców. W takich okolicznościach lektor nie tworzy indywidualnie 
oznaczonego dzieła czy utworu, lecz podejmuje staranne czynności w celu przekazania okre-
ślonej wiedzy i realizacji wcześniej ustalonego planu zajęć. Skoro działania zainteresowanych 
ewoluują w zależności od potrzeb i zdolności uczniów, nie sposób jest w tym przypadku mówić 
o uzgodnionym utworze, będącym przejawem twórczej działalności zainteresowanej, (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2015 r. III AUa 194/15). 

15  http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000650_2014_
Uz_2014-10-22_001, (3.01.2016).

16 Lex 1450708.
17  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-gsk-1995-12/sprawy_ubezpieczen_zdrowotnych_ubez-

pieczenia/24d616a.html, (3.01.2016). 
18  Podobnie w wyroku z dnia 4 lutego 2015 r., II GSK 333/14 (por. również wyrok Sądu Apela-

cyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 r., III AUa 2607/13) Naczelny Sąd Admini-
stracyjny orzekł, że O określeniu rezultatu właściwego umowie o dzieło decyduje wymaga-
nie, by dzieło miało charakter samoistny względem twórcy, tzn. by pozostawało niezależne od 
dalszego działania twórcy oraz by stało się wartością autonomiczną w obrocie. Tę cechę mają 
tylko dzieła ucieleśnione w wytworzonej rzeczy lub zmianach w rzeczy istniejącej (naprawie-
nie, przerobienie, uzupełnienie); takie dzieła uważane są za rezultaty materialne umowy. Utwór 
o charakterze nieucieleśnionym nie może stanowić przedmiotu umowy o dzieło. Czynność pro-
wadzenia wykładu nigdy nie odrywa się od wykładowcy i trwa tak długo, jak wygłaszanie 
wykładu, po którego zakończeniu wygasa, nie pozostawiając ucieleśnionego rezultatu. 

  Zobowiązaniu polegającemu na przeprowadzeniu wykładu na temat wyceny nieruchomości 
specjalnych dla celów szczególnych oraz wyceny i podstawy wyceny gospodarki leśnej nie 
można przypisać cech (essentialiae negotii) umowy o dzieło, a oczekiwania stron towarzyszące 
zawieraniu i wykonywaniu umów nazywanych przez nich umowami o dzieło, mogą się zreali-
zować wyłącznie, jako elementy innej umowy – umowy zlecenia lub innej umowy o świadcze-
nie usług, regulowane w art. 750 k.c. Przygotowanie zaś konspektu, nie ma na celu stworzenia 
pewnego dzieła, ale stanowi czynność przygotowawczą, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
z dnia 25 czerwca 2014 r., III AUa 2076/1, podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
4 lipca 2013 r., II UK 402/12 na tle stanu faktycznego dotyczącego przeprowadzenia wykła-
dów z rachunkowości.). W tym przypadku określony przedmiot umowy nie charakteryzuje 
się wymaganą cechą indywidualizującą utwór (dzieło) przede wszystkim dlatego, że nawet 
w zarysie nie konkretyzuje tematu poszczególnych wykładów. Oznacza to, że temat wykładów 
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pozostawiono do uznania wykonawcy, a więc w momencie zawierania umowy nie był on zna-
ny. Nie można więc przyjąć, aby zamawiający wymagał od wykonawców (zainteresowanych) 
osiągnięcia konkretnego, indywidualnie oznaczonego wytworu, który poddawałby się spraw-
dzianowi w aspekcie wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. Tak więc przyjąć należy, że 
zainteresowany został zobowiązany do przekazywania wiedzy z danej dziedziny nauki, taka 
zaś forma prowadzenia zajęć edukacyjnych nie przesądza o ich wykonywaniu w ramach umo-
wy o dzieło, bowiem jest także zwykle stosowana przez osoby nauczające na podstawie umowy 
o pracę czy umowy o świadczenie usług. Z tak określonego celu umowy – edukacja studentów 
– nie może wynikać obiektywnie osiągalny i pewny rezultat. Chodzi więc o wykonanie określo-
nej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność 
ta przyniesie. Zatem przedmiotem umów była określona czynność (czynności), a nie jej wynik, 
co przesądza o ich kwalifikacji jako umów starannego działania – umów o świadczenie usług – 
art. 750 k.c, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r. II UK 561/13). W przypadku 
przeprowadzenia cyklu wykładów nie występuje żaden rezultat w jakiejkolwiek postaci. Jest to 
wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma 
ją przekazać studentom. Poziom wiedzy studentów po takich wykładach nie może być utoż-
samiany z wymaganym rezultatem, nadto liczba wykonywanych godzin wykładów nadaje im 
charakter powtarzalnych czynności, nawet jeżeli wykład podzielono na części. Oczywiste jest, 
że na każdym wykładzie dobór słów, przykładów może być inny, ale nie zmienia to typowej 
usługi w wymagany efekt. Wkład w postaci wysiłku umysłowego wymagany jest przy każdej 
pracy umysłowej i jest wykładnikiem tylko obowiązku starannego działania, (wyrok Sądu Ape-
lacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2012 r., III AUa 612/12). 

  Tym niemniej należy jednak zauważyć, że Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28 sierpnia  
2014 r., II UK 12/14 (a także w orzeczeniu z dnia 6 sierpnia 2014 r., II UK 566/13) dopuścił 
sytuację, w której wygłoszenie wykładu może zostać objęte umową o dzieło, stanowiąc, że co 
do zasady, wygłoszony wykład może stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze i być przedmiotem umowy o dzieło, ale o takiej kwalifikacji decydują dodatkowe 
kryteria. Trzeba bowiem podkreślić, że wykonywanie obowiązków w zakresie edukacji wyni-
kających z umowy o świadczenie usług, a nawet z umowy o pracę również może polegać na 
przeprowadzaniu wykładów autorskich. Tezę tą Sąd |Najwyższy powtórzył w wyroku z dnia 4 
czerwca 2014 r., II UK 420/13, stwierdzając, że możliwa jest umowa o dzieło, nieobjęta obowiąz-
kiem ubezpieczenia społecznego, której przedmiotem jest wygłoszenie wykładu, pod warunkiem 
jednak, że wykładowi można przypisać cechy utworu. Ten warunek spełnia tylko wykład nauko-
wy (cykl wykładów) o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający kryteria 
twórczego i indywidualnego dzieła naukowego. Następnie Sąd Najwyższy uzupełnił tą ww. sen-
tencję w wyroku z dnia 4 czerwca 2014 r., II UK 561/13, dodając, że ochronie prawa autorskiego 
nie podlegają działania o charakterze odtwórczym, polegające na wykonywaniu czynności wy-
magającym określonej wiedzy i zdolności do jej przekazania (por. art. 1 ust. 21 u.p.p.a.p.), zatem 
konieczne jest wykazanie przez skarżącego, że wykonawcy przysługują prawa autorskie, którymi 
zadysponował na jego rzecz. Wykład, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagającym od 
autora posiadania szczególnej cechy – niepowtarzalnych doświadczeń własnych, przez co charak-
teryzuje go swoistość w stosunku do wytworzonych wcześniej produktów intelektualnych w tej 
dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest możliwy do 
jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicją dzieła na gruncie art. 
627 k.c, (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2014 r., III AUa 1291/13). 

19  http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_001046_2014_
Uz_2015-05-13_001, (3.01.2016).



82 Rozdział 2. Umowa o dzieło na tle umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych 

20  http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000835_2014_
Uz_2015-04-09_001, (3.01.2016).

21  Jeśli chodzi o usługi medyczne to por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 marca 
2015 r., I ACa 865/13, stosownie do którego umowa o świadczenie usług medycznych jest 
w zasadzie umową starannego działania, a nie rezultatu w postaci określonego efektu finalnego, 
który jest zależny od wielu czynników, także niezależnych od lekarza, a mających źródło w in-
dywidulanych cechach organizmu pacjenta, a także obiektywnie możliwych powikłań. Jedynie 
pewne jej elementy mogłyby posiadać walor rezultatu, a to w zakresie, w jakim związane by-
łyby nie tyle z efektem leczenia, co z uzyskaniem trwałego efektu, np. w postaci zintegrowania 
z kością wprowadzonego implantu. Tym niemniej jednak zauważyć należy, że odstępstwa te 
nie dotyczą terapii logopedycznej nawet przy założeniu, że jest ona prowadzona indywidualnie 
dla każdego dziecka, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, układającą dla każdego 
dziecka plan terapii – nie stanowi umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie zajęć terapeu-
tycznych w ramach programu rehabilitacyjnego, w której zainteresowana zobowiązała się do 
osobistego prowadzenia terapii logopedycznej, (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 
2013 r., II UK 157/13). Odmiennie jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 
9 lipca 2010 r., I ACa 655/10 – poprzez uzgodnienie przez kierownika Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i pacjenta wykonania zabiegu wszczepienia implantów zębowych 
strony zawarły umowę wzajemną podobną do umowy o dzieło.

22  http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000895_2014_
Uz_2015-04-09_001, (3.01.2016).

23  http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000033_2014_
Uz_2014-06-12_001, (3.01.2016).

2.3. Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

Przystępując do omówienia stosunku umowy o dzieło do umowy o roboty bu-
dowlane, należy zacząć od przesądzenia kwestii, czy umowa o roboty budowlane 
jest rodzajem (podtypem) umowy o dzieło. Takie stanowisko było prezentowane 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki z dnia 28 kwietnia 1972 r., I CR 
32/72, OSNC 1972, nr 10, poz. 188, z dnia 7 listopada 1997 r., II CKN 446/97, 
OSNC 1998, nr 4, poz. 67 i z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 70/00, OSNC 2001, 
nr 1, poz. 9). W nowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego i literaturze zwrócono 
uwagę na wyraźne wyodrębnienie w kodeksie cywilnym umów o roboty budow-
lane i umów o dzieło jako odrębnych typów umów nazwanych. Na rzecz tego sta-
nowiska przemawia także odesłanie z art. 656 § 1 k.c.; byłoby ono zbędne, gdyby 
umowa o roboty budowlane stanowiła jedynie rodzaj umowy o dzieło. Odrębność 
rodzajową tych umów podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sę-
dziów z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01 (OSNC 2002, nr 9, poz. 106)106.

106 Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., III 
CZP 41/09, Lex 518164.



832.3. Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane

Tym niemniej jednak z drugiej strony nie budzi wątpliwości podobieństwo 
regulacji w zakresie konstrukcji umowy o dzieło i umowy o roboty budow-
lane. Jest ono powszechnie przyjmowane w literaturze i orzecznictwie, gdzie 
podkreśla się, że umowa o roboty budowlane wywodzi się z umowy o dzie-
ło i są to w obu wypadkach umowy rezultatu, a przedmiot umowy o roboty 
budowlane (obiekt budowlany) spełnia wszelkie cechy dzieła w rozumieniu 
przepisów tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego (por. uzasadnie-
nie wyroków Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, 
OSNCP 1992, nr 7–8, poz. 137 i z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 70/00, 
oraz uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 
2002 r., III CZP 63/01)107.

Przez umowę o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagro-
dzenia (art. 627 k.c108.), zaś przez umowę o roboty budowlane inwestor zobo-
wiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647109 k.c.). Użycie 
w art. 647 k.c. słowa „umówionego” oznacza, że określenie wysokości wyna-
grodzenia wykonawcy stanowi essentialia negotii umowy o roboty budow-
lane. Innymi słowy, jeżeli w umowie nie ustalono wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy, nie ma umowy o roboty budowlane, a jest zwykła umowa o dzie-
ło)110. Tym niemniej jednak podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, tak 
i przy umowie o roboty budowlane, decydujące znaczenie dla powstania obo-
wiązku zapłaty wynagrodzenia ma odbiór robót i choć regułą jest prowadzenie 
odbioru w formie pisemnej w postaci tzw. protokołu odbioru, skuteczne może 
być również dokonanie faktycznego odbioru bez sporządzania formalnego 
protokołu111.

Istotnym składnikiem umowy o roboty budowlane jest dostarczenie projek-
tu przez inwestora112. Umowa o roboty budowlane dotyczy większych przed-
sięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, 

107 Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., III 
CZP 41/09, Lex 518164.

108 Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wyko-
nania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

109 Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wie-
dzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia.

110 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 77/05, Lex 303353.
111 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 r., I ACa 222/05).
112 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r., I CK 71/04).
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którym co do zasady towarzyszy projektowanie, przy czym dokumentację pro-
jektową powinien dostarczyć inwestor, chyba że podjął się tego wykonawca 
i zinstytucjonalizowany nadzór113. Przez umowę o roboty budowlane wyko-
nawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wy-
konanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś 
zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czyn-
ności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. Analogiczne obowiązki ciążą na kontrahentach 
umowy, jeżeli jej przedmiotem jest remont budynków i budowli, przy czym 
zachowuje ona w takim przypadku nadal postać umowy nazwanej „o roboty 
budowlane”114. Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy 
o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji stosownie do wyma-
gań prawa budowlanego115 (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 

113 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r., II CSK 84/12).
114 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r., I ACa 1282/14, 

http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001282_2014_
Uz_2014-12-10_001, (3.01.2016). 

115 Sentencja tego wyroku jest powtórzeniem sentencji wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 25 marca 1998 r., II CKN 653/97 (por. również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
7 grudnia 2005 r., V CK 423/05). W uzasadnieniu tego pierwszego wyroku Sąd Najwyż-
szy wyjaśnił, że ukształtowana pierwotnie na potrzeby obrotu uspołecznionego umowa 
o roboty budowlane, po nowelizacji kodeksu cywilnego ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. 
zmieniła zasadniczo swój charakter. Wyeliminowanie ograniczeń podmiotowych sprawi-
ło, że stronami umowy o roboty budowlane mogą być wszyscy, którym we wzajemnych 
relacjach przysługuje przymiot inwestora i wykonawcy. Żadne z tych pojęć nie zostało 
jednak przez ustawodawcę zdefiniowane, co w poważnym stopniu zaciera różnice między 
właściwymi dla kodeksowej umowy o dzieło pojęciami „zamawiającego” i „przyjmujące-
go zamówienie”. Okoliczność ta sprawia, że rozróżnienia między umową o dzieło a umo-
wą o roboty budowlane należy szukać w ich cechach przedmiotowych.Stosownie do treści 
art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wie-
dzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania 
terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia. Analogiczne obowiązki ciążą na kontrahentach umowy, jeżeli jej przed-
miotem jest remont budynków i budowli, przy czym zachowuje ona w takim przypadku 
nadal postać umowy nazwanej „o roboty budowlane”. Powołany przepis wyszczególnia 
cały katalog pojęć znanych Prawu budowlanemu (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. 
nr 89, poz. 414) i tam bliżej określonych. Tak np. w myśl art. 3 tego Prawa: 1) obiekt 
budowlany to:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
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kwietnia 2015 r., I ACa 1740/14). Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że 
umowa o roboty budowlane także jest umową rezultatu, pochodną od umowy 
o dzieło. Stosownie do art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wyko-
nawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wyko-
nanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zaś inwestor zo-
bowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówio-
nego wynagrodzenia. Właściwymi przepisami, o których mowa, są przepi-
sy prawa budowlanego, zatem zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy 
o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji sto-
sownie do wymagań prawa budowlanego116. Obowiązkiem wykonawcy jako 
strony umowy o roboty budowlane jest wykonanie obiektu zgodnie z doku-
mentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi nor-
mami i przepisami techniczno-budowlanymi, a następnie oddanie gotowego 
obiektu do użytku – w zależności od umowy – w całości lub części, w okre-
ślonym w umowie terminie. Korelatem tego obowiązku jest obowiązek za-
mawiającego odebrania gotowego obiektu lub robót i zapłaty wynagrodzenia 
wykonawcy. Takie same obowiązki ciążą na stronach umowy o wykonanie re-
montu budynków i budowli, a mająca je za przedmiot umowa, jeżeli spełnia 

c) obiekt małej architektury;
2) budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

w przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i dach;3) budowla to 
obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, w rodzaju lotni-
ska, drogi, mostu, tunelu, itp.,

4) remont zaś – to wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

We wszystkich tych przypadkach rysuje się obraz przedsięwzięcia o większych rozmia-
rach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych, jak i użytkowych, i co 
szczególnie istotne, poza nielicznymi wyjątkami, towarzyszy temu wymóg projektowania 
i zinstytucjonalizowany nadzór. Zbieżność przedstawionych pojęć z pojęciami wprowadzo-
nymi do umowy o roboty budowlane uzasadnia twierdzenie, że zasadniczym kryterium roz-
różnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej inwestycji 
stosownie do wymogów Prawa budowlanego. Dobitnie uwypukla to brzmienie art. 17 Prawa 
budowlanego, według którego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor 
nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót, co jest obce 
umowie o dzieło.

116 Por. wyroki SN z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 207; 
z dnia 7 grudnia 2005 r., V CK 423/05, Lex nr 269751, z dnia 18 maja 2007 r., I CSK 51/07 
nie publ.
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wyżej wymienione kryteria, jest umową o roboty budowlane117. Umowa o ro-
boty budowlane, w odróżnieniu od umowy o dzieło, dotyczy przedsięwzię-
cia większych rozmiarów, o zindywidualizowanych właściwościach zarówno 
fizycznych, jak i użytkowych, któremu w zasadzie towarzyszy projektowanie 
i zinstytucjonalizowany nadzór118. Treść przepisów odnoszących się do umo-
wy o roboty budowlane zawartych w Kodeksie cywilnym (art. 647–658 k.c.) 
jednoznacznie wskazuje, że wszelkie umowy o wykonanie nawet niewielkich 
prac budowlanych, zawierane przez inwestora z wykonawcą, powinny być 
poddane wymaganiom przepisów tego tytułu między innymi z konsekwencją 
w postaci stosowania ogólnych przepisów dotyczących przedawnienia rosz-
czeń wynikających z tej umowy (art. 118 k.c.)119. O zakwalifikowaniu umowy 
jako umowy o roboty budowlane, o jakiej mowa w art. 647 i nast. k.c., decy-
dują cechy przedmiotowe umowy. Jeżeli zatem jej przedmiotem jest przed-
sięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach 

117 Por. wyrok SN z 25 marca 1998 r., II CKN 653/97, OSNC, nr 12, poz. 207. Przed-
miotem umowy rozważanej w wyroku było wykonanie prac brukarsko-ziemnych, placów 
zabaw, regulacji studzienek oraz ułożenie izolacji termicznej na płycie garażu z materiału do-
starczonego przez zamawiającego, na budowie (...) przy ulicy (...) w K., zgodnie z zakresem 
prac opisanym w projektach stanowiących załączniki nr 1 oraz nr 2 do umowy i będących 
jej integralną częścią. Zatem umowa obejmowała część zadania inwestycyjnego, stanowiącą 
zarówno obiekty małej architektury (place zabaw), jak i obiekty liniowe (ciągi pieszo jezdne, 
parkingi, instalacje), odwołując się do dokumentacji projektowej, jako części umowy. Umo-
wa wypełniała zatem przesłanki umowy o roboty budowlane określone w art. 647 k.c, (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 r., I ACa 1740/14). 

118 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2007 r., I CSK 51/07).
119 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2003 r., VI ACa 

214/03, http://www.lexlege.pl/orzeczenie/23268/vi-aca-214-03-wyrok-sadu-apelacyjnego-
-w-warszawie/ (3.01.2016). Podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 
listopada 2014 r., I ACa 762/14, (Umowa o dzieło oraz umowa o robot budowlane są do 
siebie zbliżone, a nawet niektóre przepisy umowy o dzieło stosuje się wprost do umowy 
o roboty budowalne (art. 656 k.c.), co skutkuje trudnościami w prawidłowym zakwalifiko-
waniu stosunków zobowiązaniowych. Każda z umów obejmuje bowiem wykonanie dzieła/
obiektu, które następnie zostaje przekazane kontrahentowi za odpowiednim wynagrodze-
niem. Ich rozróżnieniem są zatem wyłącznie wymogi stawiane stronom umowy o roboty 
budowlane, gdyż tych wymogów umowa o dzieło nie przewiduje. Zalicza się do niech 
konieczność wykonania obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z projektem 
oraz obowiązek przygotowania robót, a w szczególności przekazanie terenu budowy, do-
starczenie projektu oraz odebranie dzieła.) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z dnia 16 stycznia 2013 r., I ACa 714/12 (Kryterium odróżnienia umowy o roboty budow-
lane od umowy o dzieło nie jest oznaczenie stron (inwestor – wykonawca, czy wykonawca 
– podwykonawca), lecz rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie dokumentacji projektowej, 
przekazanie terenu budowy (lub jego wyodrębnionej części).
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fizycznych i użytkowych, w umowie nadto przewidziano wymóg projektowa-
nia i zindywidualizowany nadzór, to umowę należy kwalifikować jako umowę 
o roboty budowlane. Wskazuje się też, iż zasadniczym kryterium rozróżnie-
nia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena realizowanej 
inwestycji stosownie do wymagań p.b., o ile przedmiotem umowy o dzieło 
jest jego wykonanie (art. 627 k.c.), to w art. 647 k.c. nie chodzi o samo tylko 
wykonanie obiektu, lecz także o sposób jego wykonania – zgodnie z projek-
tem i zasadami wiedzy technicznej120. Powyższe nie oznacza jednak, że przed-
miotem umowy o roboty budowlane musi być obiekt odpowiadający definicji 
obiektu budowlanego zawartej w przepisach p.b. Możliwe – i często w prak-
tyce spotykane – są umowy, których przedmiotem nie jest wykonanie całe-
go obiektu budowlanego, lecz jego części albo prac, których rezultatem nie 
jest wykonanie całego obiektu ani nawet jego dającej się wyodrębnić części, 
a które jednak składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową 
finalnego rezultatu. Dotyczy to zwłaszcza dużych inwestycji, w których re-
alizacji bierze udział wielu wykonawców i podwykonawców, wykonujących 
określone fragmenty czy wyodrębnione części obiektu121. Umowa z podwy-
konawcą będzie spełniać warunki umowy z podwykonawcą w rozumieniu  
art. 6471 k.c., jeżeli prace wykonywane przez podwykonawcę będą prowadzić 
do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu, 
przy czym w sensie prawnym umowa taka może zostać zakwalifikowana także 
jako umowa o dzieło122. Stosownie do brzmienia art. 656 § 1 kodeksu cywil-
nego do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub 
wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób 
wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiek-
tu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed 
ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło123. 
Przepis art. 656 § 1 k.c. określa w sposób enumeratywny zamknięty przed-
miotowy zakres dopuszczalnego odpowiedniego stosowania przepisów po-
święconych umowie o dzieło do stosunku prawnego zawiązanego w wyniku 
zawarcia umowy o roboty budowlane124. W treści art. 656 § 1 k.c. widoczne 
jest wyraźne rozróżnienie między terminowością a sposobem wykonania umo-

120 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r., I ACa 757/14.
121 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 2014 r., I ACa 362/14, http://

orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/content/$N/153000000000503_I_ACa_000362_2014_Uz_2014-
09-24_001, (3.01.2016). 

122 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2014 r. I ACa 242/14, 
123 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., II CK 315/03
124 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., II CK 315/03).
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wy o roboty budowlane, co odpowiada systematyce przepisów dotyczących 
umowy o dzieło, do których przepis ten odsyła, regulujących obie te kwe-
stie odrębnie w art. 635125 i 636126 k.c.127. Przepis art. 632 § 2128 k.c. dotyczy 
umowy o dzieło, może mieć on jednak (a także art. 629 k.c.) zastosowanie 
w drodze analogii do umowy o roboty budowlane129. Podobnie przepis art. 636  

125 Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykoń-
czeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 
umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić 
jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

126 Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wy-
konanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy 
lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczę-
tego dzieła.

127 (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r., V CSK 182/08). 
128 Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych 

prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła 
zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązu-
jących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej 
zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały 
lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Art. 632. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosun-
ków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówie-
nie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

129 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2012 r., I CSK 333/11. Kwestia możli-
wości zastosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. w drodze analogii do umowy o roboty budowlane 
była przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego składu 7 sędziów, z dnia 29 września 2009 r.,  
III CZP 41/09. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy wyjaśnił, że o istnieniu luki 
uzasadniającej stosowanie innych przepisów w drodze analogii nie decyduje bezpośrednio 
zakres odesłania z art. 656 § 1 k.c., czym innym jest bowiem odpowiednie stosowanie okre-
ślonych przepisów, wynikające z odesłania do pewnej regulacji odrębnej, podyktowanego 
techniką legislacyjną (zredukowanie konieczności powtórzeń) i koniecznością modyfikacji 
tej regulacji ze względu na odmienną istotę jej przedmiotu, a czym innym stosowanie ta-
kich przepisów w drodze analogii, którą uzasadnia właśnie brak odpowiedniej regulacji. Brak 
w art. 656 § 1 k.c. odesłania do odpowiedniego stosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. do umowy 
o roboty budowlane otwiera zatem możliwość uznania, że w tym zakresie istnieje luka praw-
na. Może wskazywać na nią już sam brak dostatecznej regulacji dotyczącej wynagrodzenia 
wykonawcy robót budowlanych, zawartej obecnie w końcowym fragmencie art. 647 k.c.; 
jest ona uznawana za niewystarczającą (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01). W orzecznictwie podkreślo-
no, że ten stan jest wynikiem przyjętego przy uchwalaniu kodeksu cywilnego założenia, iż 
wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych zostanie uregulowane w przepisach szcze-
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§ 1 k.c130. może mieć odpowiednie zastosowanie w zakresie umowy o roboty 
budowlane, przy czym zasadniczą przesłanką zastosowania tego przepisu jest 
trwanie umownego stosunku obligacyjnego między wykonawcą i inwestorem 
w chwili powierzenia „poprawienia lub dalszego wykonywania dzieła (zada-
nia inwestycyjnego) innej osobie”.

2.4. Pojęcie umowy autorskiej o dzieło

Dzieło może również przybrać postać utworu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., 
przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o in-
dywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utwór powinien stanowić 
rezultat działalności kreacyjnej, prowadząc do powstania subiektywnie nowego 
wytworu intelektu. Tę cechę utworu określa się niekiedy mianem oryginalności. 

gólnych (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2007 r., V CSK 63/07 i z dnia  
20 listopada 2008 r., III CSK 184/08), (…).Poprzestanie przy regulacji ogólnej, zezwalającej 
na modyfikację wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych (z uwzględnie-
niem szczególnie brzmienia art. 3571 k.c.), prowadziłoby do znacznego zróżnicowania sytu-
acji prawnej wykonawcy dzieła i wykonawcy robót budowlanych, niedającego się usprawie-
dliwić przy istniejącym podobieństwie między umową o dzieło i umową o roboty budowlane. 
Możliwość zastosowania art. 3571 k.c. jest uwarunkowana koniecznością wykazania nad-
zwyczajnej zmiany stosunków, co stawia znacznie dalej idące ograniczenia, niż wynikająca 
z art. 632 § 2 k.c. potrzeba wykazania zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
lub przewidziana w art. 629 k.c. zmiana urzędowych cen i stawek obowiązujących wcześniej 
przy obliczeniach kosztorysowych, (…).Nie można pomijać także perspektywy konstytucyj-
nej, na co zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, przy uwzględnieniu, że regulacja 
zawarta w art. 629 i 632 § 2 k.c. zapewnia szerszą ochronę praw majątkowych wykonawcy 
dzieła niż przepisy ogólne. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 czerw-
ca 1999 r., K 34/98 (OTK Zb.Urz. 1999, nr 5, poz. 94) stwierdził, że Konstytucja chroni 
nie tylko prawo własności, ale również inne prawa majątkowe, w tym prawa obligacyjne. 
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, formalne wyodrębnienie jakiegoś prawa majątkowe-
go na poziomie ustawy i zapewnienie mu zasadniczo odmiennej ochrony prawnej w stosunku 
do innego prawa, należącego wprawdzie do innej kategorii, ale treściowo, konstrukcyjnie 
i funkcjonalnie zbliżonego, czy prawie identycznego z prawem, któremu jest przyznawana 
znacznie silniejsza ochrona, może uzasadniać zarzut naruszenia zasady równej ochrony praw 
majątkowych wyrażonej w art. 64 ust. 2 Konstytucji.

130 Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wy-
konanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
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Z tego względu nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wy-
łącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, mate-
riał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wybo-
rów. Trzeba jednocześnie podkreślić, że sam przejaw działalności twórczej nie 
jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako 
przedmiotu prawa autorskiego, ponieważ konieczne jest, aby wytwór charakte-
ryzował się także indywidualnością. Oznacza to, że samodzielnie wytworzone 
produkty intelektualne można uznać za utwór, jeżeli wykazują dostatecznie do-
niosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelek-
tualnymi131. Z kolei cechą procesu twórczego, prowadzącego do wytworzenia 
utworu, jest to, aby był on subiektywnie nowy dla samego twórcy. Innymi słowy, 
proces ten powinien być wynikiem samodzielnego wysiłku twórczego, brać po-
czątek w umyśle twórcy, a rezultat działalności twórczej autora powinien być dla 
niego poprzednio nieznany (teza 1)132. Odzwierciedlone w utworze cechy twór-
cy w postaci jego osobowości czy jego piętna powodują, że wytwór różni się od 
innych, podobnych wytworów intelektualnych, a w konsekwencji, że twórczość 
ma cechę indywidualności przewidzianą w art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. Stwierdzenie 
piętna osobowości oznacza zarazem, że oceniany wytwór powstał w wyniku 
procesu intelektualnego, który nie miał charakteru jedynie odtwórczego bądź 
technicznego ani nie był rezultatem z góry obranych założeń funkcjonalnych da-
nego przedmiotu, w trakcie którego autor miał swobodę w wyborze określonych 
koncepcji, a wynik jego pracy różni się od innych wytworów funkcjonujących 
w domenie publicznej (teza 2)133.

Z art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego wynika ponadto, że objęcie dzieła ochroną 
prawnoautorską nie zależy od jego przeznaczenia. Użytkowy charakter i cel po-
wstania dzieła nie pozbawia go charakteru utworu w rozumieniu tego przepisu, 
jeżeli spełnione są określone w nim pozytywne przesłanki (teza 2)134. W żad-
nym razie kryterium wykluczającym dany wytwór intelektualny jako utwór 
nie może być okoliczność, iż utwór powstał w związku z pełnioną funkcją lub 
zajmowanym stanowiskiem (teza 1)135. Dany wytwór, (…), musi posiadać (…) 
zdolność do samodzielnej egzystencji na różnych polach eksploatacji. O uzy-
skaniu statusu utworu nie decyduje natomiast sposób korzystania z danego 

131 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 września 2014 r., ACa 574/14.
132 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09.
133 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 202/13.
134 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09.
135 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 

2009 r., III SA/Wa 3132/08, http://www.lexlege.pl/orzeczenie/203290/iii-sa-wa-3132-08-
wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-siedziba-w-warszawie/, (3.01.2016). 
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wytworu (…), (teza 3)136. Stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest 
jednie utwór „ustalony”, uzewnętrzniony w sposób umożliwiający jego indy-
widualizację, tj. odróżnienie od innych wytworów twórczości człowieka. Nie 
może być uznany za utwór w tym znaczeniu jedynie opis przyszłego, mogącego 
hipotetycznie powstać, utworu (teza 2)137. Kwestia, czy dane dzieło jest utwo-
rem w rozumieniu prawa autorskiego, nie decyduje wola stron, lecz ustalenia 
faktyczne138.

Wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejaw inte-
lektualnej działalności człowieka. Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych może być kompilacja wykorzystująca 
dane powszechnie dostępne, pod warunkiem że ich wybór, segregacja i sposób 
przedstawienia ma znamiona oryginalności139. Nie jest (…) utworem taki re-
zultat pracy, który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko, 
założony cel (funkcję), który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez oso-
by (specjalistów) podejmujących się tego samego zadania. Ochrona prawnoau-
torska nie rozciąga się też na sam proces twórczy, metodę twórczą czy technikę 
zastosowaną przy tworzeniu dzieła140.

Wytwór niematerialny, aby uzyskać kwalifikację utworu, musi spełniać łącz-
nie następujące przesłanki: stanowić rezultat pracy człowieka, stanowić przejaw 
działalności twórczej, mieć indywidualny charakter i zostać ustalony. W dzie-
dzinie fotografii z uwagi na jej zasadniczo odtwórczy charakter, za „twórczość” 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. można uznać świadomy wybór momentu 
fotografowania, punktu widzenia, kompozycji obrazu, oświetlenia, itp., które 
to działania nadają fotografii indywidualne piętno141. Kategoria „dzieł tech-
nicznych” jest szersza niż „dokumentacja techniczna”, rozumiana jako zespół 
dokumentów zawierających dane techniczne umożliwiające wyprodukowanie 

136 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09.
137 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACa 893/09). 
138 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 

2009 r., III SA/Wa 643/09, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-643-09/podatek_
dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania/2262dd7.
html, (3.01.2016). 

139 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., II CSK 207/07, por. też wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05).

140 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie z dnia 30 
czerwca 1999 r., I SA/Lu 408/98. 

141 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014 r., I ACa 1433/14, 
http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001433_2014_
Uz_2014-12-30_001, (3.01.2016). 
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i eksploatację urządzeń technicznych. Dokumentacja techniczna często znajdu-
je się „na granicy” ochrony prawnoautorskiej, ale możliwe jest w oznaczonych 
okolicznościach uznanie jej za przedmiot ochrony wynikającej z prawa autor-
skiego142. Ochronie tej nie podlega samo techniczne rozwiązanie zawarte w do-
kumentacji, gdyż z reguły stoi temu na przeszkodzie brak cechy indywidualno-
ści, ale może ona objąć „dzieła techniczne”, jeżeli konkretna dokumentacja ma 
cechy wyróżniające i zawiera – uzyskane przy wykorzystaniu swobody twórczej 
– swoiste cechy osiągnięte dzięki indywidualnemu wkładowi pracy twórczej au-
tora. Granice indywidualnego ukształtowania dzieła technicznego są znacznie 
węższe przy dokumentacji dla celów produkcyjnych (wykonania urządzenia), 
a szersze przy dokumentacji dla celów informacyjnych lub sporządzanej w for-
mie instrukcji obsługi lub opisów konstrukcji i działania urządzeń. Okoliczność, 
że tzw. dzieła techniczne są rezultatem uzyskiwanym w ramach stałej działalno-
ści zawodowej autora, nie wyklucza ich z kręgu utworów w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.)143.

Nie jest utworem taki rezultat pracy, który jest zdeterminowany przez opi-
sywany obiekt czy zjawisko, założony cel (funkcję), który jest jednym z możli-
wych do osiągnięcia przez osoby (specjalistów) podejmujących się tego samego 
zadania (teza 2)144.

Tabela 4. Przykłady dzieł mających charakter utworu 

1.  Mapa (utwór kartograficzny) – ustawodawca w art. 1 ust. 2 pkt 1 u.p.a.p.p., okre-
ślając utwory standardowo zaliczane do tzw. utworów piśmienniczych, wymienił 
utwór kartograficzny, co oznacza, że wszelkie mapy mogą na ogólnych zasadach 
być przedmiotem ochrony, o ile mają cechy utworu w znaczeniu użytym przez ten 
przepis, tj. indywidualność i oryginalność. Ochrony prawnoautorskiej nie przekreśla 
fakt, że mapy z istoty swej są nastawione na wierne odtworzenie istniejącej rzeczy-
wistości. Cech indywidualnych, twórczych dopatrzyć się bowiem można w decy-
zjach dotyczących „zawartości” mapy, determinowanej stopniem szczegółowości 
odwzorowania rzeczywistości, sposobem przedstawiania wybranych elementów, 
oprawą plastyczną itp., co składa się na autorski projekt graficzny1. 

2. Programy komputerowe2;

142 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., V CSK 180/13);
143 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04).
144 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2010 r.,  

II FSK 839/09, http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/9zrvh/nsa,II-FSK-839-09,poda-
tek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_po-
datkowe_postepowanie/, (3.01.2016). 
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3.  Wykład autorski – działania polegające na wygłoszeniu cyklu wykładów na kon-
kretny temat, mających cechy wykładu monograficznego w znaczeniu kursu – cyklu 
wykładów traktujących o jednym konkretnym zagadnieniu, mających na celu do-
kładne i szczegółowe przedstawienie określonej problematyki lub wyczerpanie za-
gadnienia ujętego w tytule, który ma cechy utworu w pojęciu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., 
nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Mając zatem na względzie, 
że prawa autorskie nie powstają w drodze oświadczeń woli stron umowy i że dla 
oceny prawnej w tym zakresie nie ma znaczenia klauzula o przeniesieniu na za-
mawiającego autorskich praw do utworu, lecz że ich istnienie lub nieistnienie prze-
sądzają fakty, konieczne jest stwierdzenie, czy wykonawcy przysługiwały prawa 
autorskie, którymi zadysponował3;

4.  Fotografia – fotografia wykonana dla uchwycenia szczególnego zachowania się 
fotografowanego obiektu jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych4. Za twórczość w ro-
zumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych można już w dziedzinie fotografii uznać wybór momentu fotografowa-
nia, odpowiedniego ustawienia aparatu w stosunku do obiektu, oświetlenia, głębi, 
ostrości itp. – te bowiem elementy nadają fotografii indywidualne piętno konieczne 
dla uznania istnienia utworu5;

5.  Utwór choreograficzny – nie ulega wątpliwości, że utwór choreograficzny może 
być przedmiotem prawa autorskiego, co wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 8 usta-
wy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednakże aby podlegał 
ochronie prawa autorskiego, niewątpliwie musi cechować się oryginalnością i indy-
widualnością. Nawet zresztą uznanie, iż dany rezultat korzysta z autorskoprawnej 
ochrony, nie oznacza, że ochroną tą objęte są wszystkie jego elementy (składniki). 
Dany utwór chroniony jest wyłącznie w zakresie elementów indywidualnych i ory-
ginalnych. Pozostałe składniki utworu nie wykazujące cechy twórczości, mimo że 
występują w chronionym utworze, same nie są przedmiotem prawa autorskiego6;

6.  Strona internetowa7 – Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również 
jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się 
w definicji utworu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., (teza 1). Szata graficzna 
portalu – jako istotny element wchodzi w skład utworu zbiorowego, jakim jest portal 
internetowy (teza 2)8;

7.  Tłumaczenie z języka obcego na język polski – tłumaczenie z języka obcego na 
język polski może być utworem w rozumieniu ustawy z 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, jeżeli zawiera niezbędne cechy, które musi posiadać każdy 
utwór. Musi to więc być taki przejaw działalności twórczej, który ma indywidualny 
charakter9;

8.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – pogląd, zgodnie z którym 
SIWZ nie stanowi utworu, lecz jest materiałem urzędowym, naruszyła art. 1 ust. 1 
i art. 4 pkt 2 o prawie autorskim przez błędną wykładnię tych przepisów. Oce-
niając stopień indywidualności określonego wytworu intelektu, należy uwzględ-
nić rodzaj dzieła. Inne przesłanki decydują w przypadku dzieła literackiego (np. 
poetyckość języka, dobór środków stylistycznych i wersyfikacji), inne zaś w od-
niesieniu do utworów o charakterze referencyjnym, jakim jest SIWZ (teza 1). 
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  Okoliczność, że art. 36 Pr.z.p. określa katalog niezbędnych elementów, jakie po-
winna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie pozbawia moż-
liwości takiego ukształtowania treści tego dokumentu, które spowoduje powstanie 
dzieła zawierającego w sobie cechy twórcze, spełniającego wymóg oryginalności 
(teza 3). Zakwalifikowaniu specyfikacji jako nowego wytworu intelektu nie stoi 
na przeszkodzie okoliczność użycia w jej treści funkcjonujących w obrocie klau-
zul do umowy ubezpieczenia, zwłaszcza gdy stanowią one niewielką część SIWZ  
(teza 4). Formularz oferty stanowiący element SIWZ, w odniesieniu do którego pra-
wo zamówień publicznych nie zawiera jakichkolwiek wytycznych dotyczących tre-
ści, w całości stanowi przejaw działalności twórczej (teza 5)10;

  9. Podręcznik szkolny11;
10.  Wzór użytkowy – na gruncie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), zasadne jest 
wyróżnienie trzech kategorii utworów: w pełni samoistnych, nieinspirowanych cudzym 
dziełem, samoistnych, ale inspirowanych, a także niesamoistnych, w tym opracowań. 
Utwory inspirowane są dziełami, które powstały w wyniku pobudki dostarczonej przez 
inny utwór, co można stwierdzić, zapoznając się z utworem inspirującym (teza 1)12;

11. Pomysł na produkt ubezpieczeniowy13;
12. Krótki film reklamowy14;
13.  Opracowanie siatki haseł, sposób definiowania haseł oraz kompozycja haseł 

trudnych (leksemów)15.

Źródło: opracowane własne.

Objaśnienie:
  1  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2014 r., I ACa 1132/13, http://orzeczenia.lodz.sa-

.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_001132_2013_Uz_2014-03-04_001, (3.01.2016). 
  2  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r., II FSK 497/12, 

http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/t046w/nsa,II-FSK-497-12,podatek_dochodowy_od_
osob_prawnych/, (3.01.2016), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 20 maja 2013 r., III SA/Wa 3454/12, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/
iii-sa-wa-3454-12/podatek_dochodowy_od_osob_prawnych_interpretacje_podatkowe/
d8af26.html, (3.01.2016), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie z dnia 9 stycznia 2007 r., III SA/Wa 1664/06).

  3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13).
  4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012 r., V ACa 549/12).
  5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2003 r., I ACa 644/03).
  6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2010 r., I ACa 975/10. 
  7  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2010 r., I SA/Kr 

60/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E1C54EBE1, (03.01.2016).
  8 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r., I ACa 1145/06). 
  9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2009 r., II CSK 66/09).
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08.
11 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 r., VI ACa 736/06.
12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 lipca 2012 r., I ACa 483/12.
13 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r., I ACa 1186/05.
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1399/00.
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 1289/00.
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Tabela 5. Przykłady dzieł, które nie mają charakteru utworu 

1.  Transmisja wydarzenia sportowego – transmisja wydarzenia sportowego stanowi 
odzwierciedlenie jego przebiegu, przekazanie obrazu i dźwięku przy użyciu takich 
środków technicznych, aby widz mógł je na bieżąco obserwować. W przypadku 
transmisji czy retransmisji wydarzenia sportowego nie można mówić o wartościach 
twórczych, indywidualnych wnoszonych przez organizatora czy podmiot transmi-
tujący wydarzenie sportowe. Przebieg zawodów nie jest kształtowany przez zamysł 
podmiotu transmitującego, lecz oddaje on obraz tego, co się podczas wydarzenia 
sportowego dzieje. Nie budzi wątpliwości, że wydarzenie sportowe (np. mecz pił-
karski) i udział w nim sportowców nie stanowi utworu będącego przedmiotem pra-
wa autorskiego1;

2.  Krótkie jednostki słowne – krótkie jednostki słowne, takie jak zdania, ich części 
czy też pojedyncze słowa, nie podlegają generalnie ochronie autorskoprawnej (wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2014 r., I ACa 703/14)2;

3.  Idee i pomysły – ochroną prawa autorskiego nie są objęte idee i pomysły. Ochrona 
prawnoautorska nie dotyczy samego pomysłu, ale jego konkretnej realizacji. Zgodnie 
z art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. przedmiotem prawa autorskiego jest bowiem utwór, a więc 
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiej-
kolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 
Art. 1 ust. 21 u.p.a.p.p. precyzuje, że ochroną nie są objęte: odkrycia, idee, procedu-
ry, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Sam pomysł, koncepcja, 
która nie została skonkretyzowana w danym utworze nie podlega ochronie. Przedmio-
tem ochrony jest bowiem ustalony utwór, a nie wynikająca z niego idea3;

4. Przedmiot, na którym utwór został utrwalony4;
5.  Rozwiązania techniczne – same rozwiązania techniczne nie stanowią przedmio-

tu ochrony prawa autorskiego. Przedmiotem tej ochrony może być natomiast do-
kumentacja techniczna. Wspomniana dokumentacja, aby została uznana za utwór 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., musi spełniać wymagania przewidziane w tym 
przepisie (teza 2)5;

6.  Własny wygląd, wizerunek – osoba fizyczna nie ma praw autorskich do swojego 
własnego wyglądu, wizerunku oraz że wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku 
nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie 
nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby, lecz jego 
przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wi-
zerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, 
dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym cha-
rakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia 
i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest rów-
nież prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewąt-
pliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej6;

7.  Opracowanie stanowiące jedynie zastosowanie nawet wysoko specjalistycznej 
wiedzy technicznej – nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego opraco-
wanie stanowiące jedynie zastosowanie nawet wysoko specjalistycznej wiedzy 
technicznej, jeżeli jego treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami 
i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) 
problemu (zadania) technicznego7;
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  8.  Przebieg procesu twórczego – przebieg procesu twórczego nie stanowi o cechach 
końcowego efektu tego procesu, tj. o jego oryginalności indywidualnym charakte-
rze. O twórczym charakterze pracy autora zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych decydują właściwości utworu (teza 2)8;

  9.  Dobór materiałów, informacji, danych – znamion intelektualnej twórczości nie 
można się dopatrywać w doborze materiałów, informacji, danych, gdy taki dobór 
jest całkowicie zdeterminowany celem zbioru lub gdy ma charakter oczywisty. 
Dzieło będące wynikiem pracy rutynowej bądź rezultatem możliwym do osiągnię-
cia przez osoby podejmujące się tego samego zadania, nie ma charakteru twórczego 
(teza 3)9;

10.  Ekspertyza techniczna – bezspornie ekspertyza techniczna nie jest utworem archi-
tektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym czy też urbanistycznym, ponieważ 
przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Utworem zaś jest rezultat działalności 
o charakterze twórczym, kreacyjnym, oryginalnym, charakteryzujący się indywi-
dualnością. Nie jest nim natomiast taki rezultat pracy, który opiera się na przepisach 
prawa przy uwzględnieniu określonego stanu faktycznego, założonego celu (funk-
cji) i jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez specjalistów (rzeczoznawców) 
podejmujących się tego samego zadania. Ekspertyza techniczna jest pozbawiona 
cech twórczych, kreacyjnych, oryginalnych, gdyż opiera się na przepisach prawa 
i podlega określonym wymogom prawa, dokonując, m.in. oceny wykonanych przez 
inwestora robót budowlanych z obowiązującymi przepisami prawa w tym przed-
miocie. Nie jest na pewno dokumentem urzędowym, ponieważ pojęcie dokumentu 
urzędowego jest ściśle określone w art. 76 § 1 i 2 k.p.a., lecz materiałem urzędowym 
(teza 1)10;

11.  Poprawki nie mające charakteru merytorycznego – wprowadzenie do utworu, 
będącego podręcznikiem akademickim, poprawek niemających charakteru mery-
torycznego, a jedynie będących poprawkami stylistycznymi czy korektorskimi, nie 
jest przejawem działalności twórczej i nie uzasadnia przyznania osobie, która doko-
nała takich poprawek, przymiotu współtwórcy utworu (art. 1 ust. 1 i art. 9 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jedn. tekst: Dz. U. 
z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.)11;

12.  Sporządzone, w wykonaniu umów o dzieło, opinie i raporty z badania sprawoz-
dań finansowych12.

Źródło: opracowane własne. 

Objaśnienie:
  1  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2015 r., III SA/

Wa 1078/14, http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/2xnru/wsa,III-SA-Wa-1078-14,poda-
tek_dochodowy_od_osob_prawnych/12/, (3.01.2016). 

  2  W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 
2010 r., IV CSK 359/09, zgodnie z którym krótka jednostka słowna, pełniąca rolę znaku towa-
rowego, może być utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), jeżeli 
wykazuje autonomiczną wartość twórczą.

  3  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2013 r., I ACa 1233/12, http://
orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001233_2012_Uz_2013-
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10-08_001, (3.01.2016), wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 
359/09). W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z dnia 18 października 2011 r., VI ACa 496/11, zgodnie z którym każdy pomysł 
korzysta z ochrony prawno-autorskiej jeśli jest wystarczająco zindywidualizowany i twórczy 
oraz jeżeli został utrwalony w jakiejkolwiek postaci. Podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r., III SA/Wa 3288/08, stosownie do 
którego ochronie podlega każdy przejaw twórczości, również skonkretyzowana, ujawniona 
w dziele idea (pomysł). Aby przysługiwała tej idei ochrona musi ona odpowiadać cechom 
przedmiotu prawa autorskiego – musi zatem być oryginalna i mieć twórczy, indywidualny 
charakter.

  4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r., V CSK 545/11;
  5  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r., V CSK 545/11.
  6  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2012 r., I SA/

Gl 873/1.
  7  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06.
  8  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., I ACa 154/04.
  9  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., I ACa 154/0).
10  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 2004 r., 

II SA/Wr 1833/02).
11  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2003 r., V CK 391/02).
12  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie z dnia 30 czerwca 

1999 r., I SA/Lu 407/98, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lu-
blinie z dnia 12 lutego 1999 r., I SA/Lu 29/98, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(do 2003.12.31) w Lublinie z dnia 15 kwietnia 1998 r., I SA/Lu 306/97, wyrok Naczelne-
go Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Lublinie z dnia 3 kwietnia 1998 r., I SA/Lu 
274/97).

2.5. Umowa o dzieło a przepisy prawa podatkowego

2.5.1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dokonując kwalifikacji wykonywanych czynności do określonego źródła 
przychodów, trzeba zatem w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę, w jaki spo-
sób czynności te są wykonywane oraz czy ich charakter wypełnia przesłanki 
danego źródła145. Przychody podatników z tytułu umów o dzieło wykonywane 
poza pozarolniczą działalnością gospodarcza kwalifikowane są w ustawie z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych146 jako działalność 

145 P. Greszta, Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych udzielania 
licencji do fotografii za pośrednictwem tzw. banków zdjęć, „Doradca Podatkowy” 2013,  
nr 1, s. 19.

146 T.j. Dz.U. 2012, poz. 261 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.
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wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2–3 u.p.d.o.f. w związku z art. 13 pkt 2 
i 8 u.p.d.o.f.). Przychody z działalności gospodarczej należy zatem odróżnić od 
przychodów z działalności wykonywanej osobiście147.

Stosownie do art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. ilekroć w ustawie jest mowa o działalno-
ści gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to dzia-
łalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na 
poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na 
wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzo-
ną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany 
i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze 
źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 13 pkt 3 u.p.d.o.f. za przychody z działalności wykony-
wanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody 
z osobiście wykonywanej działalności artystycznej148, literackiej, naukowej, 
trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkur-
sach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przy-
chody z uprawiania sportu149, stypendia sportowe przyznawane na podstawie 
odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów 
sportowych. Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 8 tej ustawy za przychody z dzia-
łalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa 

147 Zob. K. Kubiak, Samozatrudnienie – problemy podatkowe, „Doradca Podatkowy” 
2002, nr 10, s. 40; P. Wojtasik, Kontrakt tylko dla odważnych, „Rzeczpospolita” 2004, nr 2, 
s. 5. E. Palcowska wskazuje przy tym, że spełnienie przesłanek prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej przesądza o tym, że do tego właśnie źródła należy zakwalifikować 
osiągane przez podatnika przychody. E. Palcowska, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 
2014 r., II FSK 1125/12, POP 2015, nr 2, s. 126 i in. 

148 W piśmiennictwie wskazuje się, że „działalność zarobkowa artysty plastyka polega-
jąca na tym, że sam osobiście tworzy dzieła, bez zatrudniania innych, i je sprzedaje oraz oso-
biście świadczy usługi artystyczne, jest działalnością wykonywaną osobiście w rozumieniu  
art. 13 ust. 2”. I. Lewandowska, Artysta rozlicza się z fiskusem, „Rzeczpospolita”1996, nr 6, s. 29. 

149 Na temat istoty działalności sportowej oraz jej różnic w stosunku do pozarolniczej 
działalności gospodarczej zob. K. Ławniczak, Glosa do wyroku NSA z dnia 8 kwietnia  
2014 r., II FSK 1125/12, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 2, s. 37. Autorka 
wskazała, że „istotą działalności sportowej nie jest świadczenie usług czy też działalność 
handlowa na rzecz klubu sportowego. Sportowca z klubem sportowym łączy specyficzny 
rodzaj zobowiązania umownego, w którym jedna strona (klub) w zamian za wynagrodzenie, 
wymaga od drugiej strony (konkretnej osoby fizycznej) nie tyle wykonania zlecenia, co osią-
gania jak najlepszych rezultatów w zawodach. Rezultaty te mogą być osiągane dzięki szcze-
gólnym właściwościom zawodnika tj. talent, odporność na stres, umiejętności. Cechy te są 
przymiotami konkretnej osoby. Nie jest możliwe przeniesienie umiejętności, cech charakteru 
czy umysłu na inną osobę ”.
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się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub 
umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jed-
nostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiada-
cza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego 
imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi 
wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przy-
chodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzo-
nej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, 
o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

W doktrynie wskazuje się, że do uznania danej działalności za działalność 
z art. 13 u.p.d.o.f. konieczne jest osobiste wykonywanie czynności określonych 
w tym przepisie. Podatnik musi zatem wykonywać swoją działalność w oparciu 
o własne, indywidualne, wyspecjalizowane przymioty. Podkreśla się, że wymóg 
osobistego wykonywania czynności jest przy tym spełniony również w przy-
padku, gdy podatnik zatrudnia osoby trzecie, ale spełniają one jedynie funk-
cje administracyjne i pomocnicze. Działalność nie traci zatem osobistego cha-
rakteru, jeżeli podatnik zatrudni jakieś osoby wyłącznie do prac o charakterze 
pomocniczym150.

Podnosi się, że „wnioskując a contrario z przepisu art. 13 pkt 8 i 9 u.p.d.o.f., 
można dojść do wniosku, że przychody z działalności, o których mowa w art. 13 
pkt 1-8 u.p.d.o.f., stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, 
jeśli nie są uzyskiwane w wykonaniu działalności gospodarczej”151.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku 
z dnia 6.12.2012 r., III SA/WA 1227/12152 wskazał, że „w przypadku możliwo-
ści zakwalifikowania danego działania do kilku kategorii źródeł przychodów 
decydujące znaczenie będzie miało występowanie znamion działalności go-
spodarczej”. WSA podniósł, że „wszelkie działania cechujące się fachowością 
(stałym, nie okazjonalnym, nie amatorskim charakterem), podporządkowaniu 
regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, dzia-
łaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań (np. seryjnością produk-
cji, stypizowaniem działań, ciągłością współpracy) i uczestnictwem w obro-
cie gospodarczym, są pozarolniczą działalnością gospodarczą, a uzyskiwane 

150 A. Mariuk, A.Taudul, Przychody z działalności wykonywanej osobiście, „Przegląd Po-
datkowy” 2004, nr 7, s. 22 i n. 

151 K. Tomczyk-Jezierska, (w:) PIT. Komentarz praktyczny, red. K. Serwińska, J. Narkie-
wicz-Tarłowska, Warszawa 2014, teza C5 do art. 13. 

152 Legalis 816067. 
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w ich wyniku przychody są przychodami ze źródła wymienionego w art. 10 
ust. 1 pkt 3”153.

Ustawodawca określając podatkowe skutki zawarcia umowy o dzieło dywer-
syfikuje je w zależności od tego, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu 
prawa autorskiego. O tym, czy dane dzieło stanowi taki utwór, decyduje przy 
tym nie wola stron, lecz ustalenia faktyczne, w tym przede wszystkim cechy 
oryginalności, indywidualności dzieła, jego niepowtarzalności i kreatywności154. 
Utworem jest „rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym, orygi-
nalnym, charakteryzujący się indywidualnością. Ochrona przewidziana prawem 
autorskim nie rozciąga się na sam proces twórczy, metodę twórczą czy technikę 
zastosowaną przy tworzeniu dzieła”28. Nie jest utworem także taki rezultat pracy, 
który jest zdeterminowany przez opisywany obiekt czy zjawisko, założony cel 
(funkcję), który jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez osoby (specjali-
stów) podejmujących się tego samego zadania155.

Zakwalifikowanie danej umowy jako autorskiej przekłada się na szczególną 
regulację kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4 u.p.d.o.f.). 
Należy przy tym zauważyć, że unormowanie to nie dotyczy przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych w ramach umowy o dzieło 
(art. 22 ust. 12 u.p.d.o.f. w zw. z art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f. w zw. z art. 14 u.p.d.o.f. 
w zw. z art. art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Te bowiem są rozliczne na zasadach 
ogólnych regulujących opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. W takiej sytuacji zastosowanie znajdą ogólne zasady wynikające 
z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.156.

Ustawodawca w art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4 u.p.d.o.f. odmiennie unormował dwa 
sposoby uzyskania przez podatników przychodów w oparciu o umowę o dzieło. 
W pierwszym przypadku, związanym z regulacjami prawa autorskiego (art. 22 
ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.), koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez 
twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w ro-
zumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 
ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza 
się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 

153 Zob. także K. Tomczyk-Jezierska, PIT…, teza C9 do art. 13. 
154 Zob. wyrok NSA z 13 października 2005 r., sygn. akt FSK 2253/04, Lex 173097; 

wyrok NSA w Białymstoku z 4 grudnia 2002 r., SA/Bk 766/02, Lex 75242.
155 Zob. uzasadnienie wyroku NSA w Lublinie z dnia 30 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/

Lu 408/98, LEX nr 1692300.
156 Zob. uwagi K. Kuś, K. Januszek, (w:) PIT. Komentarz praktyczny, red. K. Serwińska, 

J. Narkiewicz-Tarłowska, Warszawa 2014, tezy K.II.2. i K.III do art. 22. 
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o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi 
ten przychód. Jednocześnie ustawodawca w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f. zastrzegł, że 
w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodu, o których mowa w ust. 
9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przy 
tym zauważyć, że forma stosunku prawnego, w którego ramach wykonywane są 
prace twórcze, nie ma znaczenia dla ich kwalifikacji w zakresie kosztów uzyska-
nia przychodu157.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że „przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 
(…) określił, iż koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców 
z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub 
rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przycho-
du. Dla uznania więc, iż na podstawie wskazanego przepisu koszty uzyskania 
mogą być określone w wysokości 50% uzyskanego przychodu konieczne jest 
stwierdzenie, że podatnik jest twórcą, któremu przysługują prawa autorskie do 
stworzonego przez siebie dzieła i że przychód powstał w następstwie korzy-
stania z przysługujących mu praw autorskich do tego dzieła albo z tytułu roz-
porządzenia tymi prawami”158. Podkreślić należy, że w orzecznictwie wyraźnie 
dywersyfikuje się sytuację, gdy dochodzi do rozporządzenia prawami autorski-
mi od przypadków udzielenia licencji, bez dokonania czynności rozporządza-
jącej159. Do przypadków takich należy np. wykonanie przez architekta projektu 
architektonicznego i sprzedanie go następnie w formie planu budowy budynku 
upoważniającego nabywcę do zastosowania go przy wzniesieniu jednej tylko 
budowli160.

Natomiast w żadnym razie kryterium wykluczającym dany wytwór intelek-
tualny jako utwór nie może być okoliczność, iż utwór powstał w związku z peł-
nioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem161.

157 Uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 11 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 
78/14, Lex 1483377, „Gazeta Prawna” 2014/136/2.

158 Zob. m.in. cyt. wyrok NSA w Białymstoku z 4 grudnia 2002 r., sygn. akt SA/Bk 
766/02.

159 Zob. wyrok NSA w Łodzi z 2 czerwca 1993 r., sygn. akt III SA 255/93, ONSA 1994, 
nr 3, poz. 97.

160 Por. wyrok NSA z 29 września 1993 r., sygn. akt III SA 357/93, Monitor Podatkowy 
1994, nr 6, s. 186, wyrok NSA z dnia 2 czerwca 1993 r., sygn. akt III SA 255/93, ONSA 1994, 
nr 3, poz. 97; cyt. wyrok NSA w Białymstoku z 4 grudnia 2002 r., sygn. akt SA/Bk 766/02; 
cyt. wyrok NSA w Łodzi z 2 czerwca 1993 r., sygn. akt III SA 255/93; wyrok NSA w Łodzi 
z dnia 22 marca 1995 r., sygn. akt SA/Łd 2183/94, M.Podat. 1995/11/343.

161 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 3132/08, 
LEX nr 532673.
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Pewne problemy pojawiły się w odniesieniu do umów o pracę związanych 
z przenoszeniem przez twórców prac autorskich. Uwagi poczynione w odnie-
sieniu do tych umów można odpowiednio odnosić do umów o dzieło, w tym 
w zakresie kwestii związanych z dokumentowaniem charakteru dzieła oraz roz-
liczaniem umów kompleksowych, zawierających w sobie tak elementy dzieła 
opartego na prawie autorskim, jak i takiego dzieła, które wymogów tych nie 
spełnia. Problemy te mogą się pojawić m.in. przy zawieraniu umów o dzieło 
związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej. Już obecnie spotyka się 
w obrocie umowy wyróżniające odrębnie przygotowanie koncepcji szkolenia 
i materiałów szkoleniowych od samego przeprowadzenia szkolenia. Dokonanie 
takiej dywersyfikacji z pewnością może być pomocne dla udowodnienia autor-
skiego charakteru dzieła.

W orzecznictwie sądowym rozważano, czy dla zastosowania normy kosz-
tów uzyskania przychodu określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. konieczne 
jest, by umowa o pracę przewidywała rozróżnienie wynagrodzenia na część 
związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoraryjną, 
związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony 
sposób i na określonym polu. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1791/08162, stwierdził, że nie 
jest wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przezna-
czonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikol-
wiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypła-
cono honorarium. NSA wskazał, że „praca twórcza cechuje się bowiem tym, 
że jej rezultat jest niepewny, toteż poświęcenie na nią określonego czasu wcale 
nie świadczy o uzyskaniu zamierzonych efektów w postaci stworzenia utwo-
ru”. Dodał, że „prowadzenie ewidencji prac twórczych nie jest obowiązkiem 
pracodawcy, jednakże byłoby pomocne w wykazaniu faktu wykonania takich 
prac i wielkości honorariów uzyskanych przez twórcę (pracownika) z tego 
tytułu; w przypadku honorariów za wykłady w praktyce najczęściej stosuje 
się stawki godzinowe, toteż prowadzenie omawianej ewidencji niewątpliwie 
ułatwiłoby wykazanie, jaką część wynagrodzenia wypłacono w formie wyna-
grodzenia honoraryjnego, którego koszty uzyskania przychodu na podstawie 
art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. określa się w wysokości 50% uzyskanego przy-
chodu”. Dla zastosowania normy kosztów uzyskania przychodu określonej 
w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. konieczne jest zatem, by umowa o pracę prze-
widywała rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowniczych i część honoraryjną, związaną z korzystaniem 
z praw autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym 

162 Lex 595971.
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polu163. NSA także w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt 
II FSK 459/13164 podniósł, że „dla zastosowania normy kosztów uzyskania 
przychodu, określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f., konieczne jest rozróż-
nienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pra-
cowniczych i część określającą honorarium, związaną z korzystaniem z praw 
autorskich za eksploatację dzieła w określony sposób i na określonym polu. 
Nie jest przy tym wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu 
pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, 
czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksplo-
atacją wypłacono honorarium”. W konsekwencji przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 
nie będzie miał zastosowania, jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzone-
go postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, 
uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia 
za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez 
twórcę majątkowymi prawami autorskimi165.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 17 lipca  
2014 r.166 wskazał, że „jeżeli z umowy o pracę wynika, że Wnioskodawca prze-
kazuje prawa autorskie na rzecz pracodawcy, a na podstawie prowadzonych 
u pracodawcy systemów ewidencyjnych można ustalić, jaka część wynagrodze-
nia dotyczy działalności twórczej Wnioskodawcy, to Wnioskodawca może – bez 
względu na to, czy pracodawca wykazał w informacji PIT-11 koszty zgodnie 
z przepisami – zastosować 50% koszty uzyskania przychodu w stosunku do tej 
części wynagrodzenia, która faktycznie jest przychodem z tytułu wykonywania 
działalności o charakterze twórczym, tj. z tytułu przeniesienia praw autorskich 
do utworów, z uwzględnieniem limitu określonego w treści art. 22 ust. 9a usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym w postępowaniu 
podatkowym to na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że 

163 Zob. wyroki NSA w Szczecinie z dnia 22 lutego 2001 r., SA/Sz 1966 (LEX nr 49813) 
i 1967/99 (LEX nr 49814) oraz wyroki WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2008 r., III SA/
Wa 1987/07 (POP 2008/3/39, LEX 394627) i z dnia 3 lipca 2009 r., III SA/Wa 35/09 (LEX 
nr 526443). 

164 LEX nr 1675471, PP 2015/6/53.
165 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 kwietnia 2008 r., I SA/Gl 903/07, LEX 

nr 467165. W sprawie udokumentowania czasu pracy zob. także J. Budziszewski, A. Żar-
kowska, Koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą wynikającego 
z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, 
„Doradca Podatkowy” 2014, nr 12, s. 15 i n. 

166 IBPBII/1/415-344/14/MZ, www.mf.gov.pl (3.01.2016). 
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istotnie przychody, do których zastosuje 50% koszty uzyskania przychodu, są 
przychodami z tytułu praw autorskich”167.

Nieco odmiennie na kwestie związane z ciężarem dowodu w przedmioto-
wych przypadkach wypowiedział się natomiast Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Kielcach w uzasadnieniu wyroku z 4 września 2014 r., I SA/Ke 411/14168. 
Orzeczenie to jest o tyle ciekawe, że zwraca uwagę na konieczność przeprowa-
dzenia prawidłowego postępowania dowodowego przez organ podatkowy i uni-
kania automatyzmu w dokonywaniu oceny materiału dowodowego. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny trafnie wskazał, że „okoliczność, że w przedłożonych przez 
stronę dokumentach (zaświadczenia pracodawcy, protokołu przekazania praw 
autorskich do korzystania) brak jest zapisów o technicznym sposobie wylicze-
nia wynagrodzenia, nie ma znaczenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika (autora) 
wynika zawsze z umowy, również ustnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, 
którzy w zakresie jej postanowień mają dowolność uzgodnień. Powyższe daje 
podstawę do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu stosownie 
do art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f.”. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił nad-
to uwagę na to, że postawiona przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II 
FSK 1791/08169 teza, że do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodu 
określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. konieczne jest, aby umowa o pracę 
przewidywała rozróżnienie wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem 
obowiązków pracowniczych i część honoraryjną, jest co do zasady poprawna, 
co wszakże nie oznacza, że okoliczności tej nie można dowodzić w inny sposób.

Możliwa jest przy tym sytuacja, kiedy „podatnik w ramach stosunku pracy 
wykonuje wyłącznie prace o charakterze twórczym, w wyniku których powstają 
utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i są one przyjmowane przez 
pracodawcę i wówczas całość otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia 
stanowi honorarium za przekazanie praw do tegoż utworu (rozporządzenie tymi 
prawami). Możliwe jest także, iż wysokość wynagrodzenia będzie ustalona 
w jednakowej wysokości za prace twórcze i za prace pozostałe. Jednakże rów-
nież i w tych sytuacjach muszą istnieć wyraźne podstawy do zastosowania kosz-
tów uzyskania przychodu w wysokości 50% poprzez wskazanie, że jest to albo 
całość tego wynagrodzenia, albo jego określona część”170.

167 Zob. także J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, 
Warszawa 2015, teza 185 do art. 22 oraz powołane orzecznictwo organów podatkowych.

168 LEX nr 1512401; analogicznie tenże Sąd w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 września 
2014 r., I SA/Ke 414/14, Lex 1512402.

169 LEX nr 595971.
170 Zob. uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z 17 marca 2015 r., III SA/Wa 2134/14, 

LEX nr 1729316.



1052.5. Umowa o dzieło a przepisy prawa podatkowego

Konsekwencją uznania, że dokonane przez wykonawcę opracowania są po-
zbawione cech pozwalających uznać je za utwór w rozumieniu prawa autorskie-
go, jest przyjęcie, że opodatkowany przychód wykonawcy pochodzi z osobiste-
go wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło i koszt uzyskania tego 
przychodu wynosi 20% (art. 22 ust. 9 pkt 4 w zw. z art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f.)171. 
Koszty te oblicza się przy tym od przychodu pomniejszonego o potrącone przez 
płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których 
podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 u.p.d.o.f.).

W tym miejscu należy zauważyć, że wedle art. 22 ust. 10 u.p.d.o.f., jeżeli 
podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż wynikające 
z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzy-
skania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy 
ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 22 ust. 10a u.p.d.o.f. 
przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku po-
datkowym łączne koszty uzyskania przychodu, o których mowa w ust. 9  
pkt 1–3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a. Oczywiście „udokumento-
wanie poniesienia wydatku mającego stanowić koszt uzyskania przychodu nie 
może ograniczać się do posiadania i zaewidencjonowania dokumentu, ale ko-
niecznym wymogiem jest, by dokument odzwierciedlał rzeczywiście dokonaną 
operację gospodarczą. Podatnik ma obowiązek wykazania, że poniósł określone 
wydatki, które traktuje w kategorii kosztu, a to z kolei oznacza, że spoczywa na 
nim obowiązek udokumentowania ich poniesienia w sposób zgodny z prawem 
i niebudzący wątpliwości”172. W orzecznictwie trafnie podnosi się, że ciężar 
udowodnienia okoliczności decydujących o kosztowym charakterze wydatku 
spoczywa na podatniku, gdyż to on z faktu tego wywodzi skutki prawne w po-
staci zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Do kom-
petencji organów podatkowych należy natomiast ocena przedstawionych przez 
stronę twierdzeń i dowodów, a ocena ta nie może przekroczyć granic swobodnej 
oceny dowodów, o czym stanowi przepis art. 191 o.p.173.

Oczywiście, ze wskazanych wyżej względów powyższe zasady ustala-
nia kosztów podatkowych nie obowiązują w sytuacji, w której przychody są 

171 Zob. cyt. wyrok NSA w Białymstoku z 4 grudnia 2002 r., SA/Bk 766/02.
172 Zob. uzasadnienie wyroku WSA w Łodzi z dnia 2 października 2013 r., I SA/Łd 

370/13, LEX nr 1386981. 
173 Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2006 r., I SA/Wr 1333/04, LEX 

nr 518906; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2009 r., I SA/Wr 57/09, LEX  
nr 519379; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 października 2011 r., I SA/Bd 496/11, LEX 
nr 1149737.
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uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności 
gospodarczej174.

Natomiast odmienność regulacji prawnej obu typów umów przekłada się na 
wyłączność regulacji prawnej w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu cyt. wyroku z dnia 
11 lipca 2014 r., III SA/Wa 78/14 wskazał, że po przekroczeniu limitu przewi-
dzianego dla 50% kosztów uzyskania przychodu twórca nie ma prawa do kosz-
tów w wysokości 20%. Tym samym nie jest dopuszczalne dokonanie kompilacji 
obu przepisów, a po przekroczeniu limitu z art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f. dla zastoso-
wania wyższych niż limit kosztów możliwe będzie jedynie skorzystanie z art. 22 
ust. 10–10a ustawy.

2.5.2. Ustawa o podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług175 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-
mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub re-
zultat takiej działalności. Wedle art. 15 ust. 2 u.p.t.u. działalność gospodarcza 
obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, 
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także 
działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obej-
muje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub 
wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 
Jako cechy działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od to-
warów i usług wskazuje się: wszelką działalność, której celem jest dokonywa-
nie transakcji gospodarczych (typowo są to działania usługodawców, produ-
centów czy handlowców); wykonywana przez każdą osobę prawną, fizyczną, 
spółkę nieposiadającą osobowości prawnej oraz Europejskie Zgrupowanie In-
teresów Gospodarczych (EZIG); charakteryzująca się odpłatnością; cechująca 
się dostatecznym poziomem stałości lub, niezależnie od rezultatu, zamiarem 
prowadzenia jej w sposób stały (częstotliwy), czyli nieokazjonalny (co wyłą-
cza sprzedaż z majątku prywatnego); niebędąca prostym pełnieniem funkcji 
właścicielskich w odniesieniu do akcji, udziałów czy innych instrumentów 
finansowych (takim jak uzyskiwanie wpływów z dywidendy lub prowadze-
nie działalności typu treasury, która nie stanowi istotnego i stałego elementu 

174 K. Kuś, K. Januszek, PIT…, teza K.III.2 do art. 22. 
175 T.j. Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn.zm., dalej: u.p.t.u.
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działalności podatnika); alternatywnie polegająca na wykorzystaniu majątku 
rzeczowego lub niematerialnego w sposób stały w celach zarobkowych176. Na-
tomiast, „jak wynika bezpośrednio z brzmienia przepisu art. 15 ust. 1 u.p.t.u., 
uznanie aktywności danej osoby za działalność gospodarczą nie jest uzależnio-
ne od celu takiej działalności ani od jej rezultatu. W szczególności działalność 
gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku”177.

W tym miejscu należy zauważyć, że w art. 10 dyrektywy Rady 2006/112/
WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od war-
tości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r.178 zastrzeżono, że warunek, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 tej dyrektywy, przewidujący, że działalność gospodarcza 
jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników 
i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jaki-
mikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między 
pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i od-
powiedzialności pracodawcy179.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lutego  
2007 r. I FSK 1220/05180 wskazał, że „wykonywaną samodzielnie działalno-
ścią gospodarczą, w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nie będą takie czynności 
(działalność wykonywana osobiście, z której przychody wymieniono w art. 13  
pkt 2–8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
nr 14, poz. 176 ze zm.), które mają charakter zbliżony do wykonywanych w ra-
mach stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą (bez względu 
na charakter tego stosunku) co do warunków wykonywania tych czynności, wyna-
grodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. W konse-
kwencji osoby fizyczne wykonujące takie czynności nie będą podatnikami podat-
ku od towarów i usług, ponieważ nie obejmie ich definicja zawarta w art. 15 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, która w przypadków podmiotów mających 
taki status wymaga samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej”. 
Orzeczenie to odnosiło się do charakteru czynności adwokata wykonującego 

176 J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT Komentarz, Warszawa 2014, teza E.I.87 do 
art. 15. 

177 A. Bartosiewicz, Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Uwagi na tle 
uchwały NSA z 24.06.2013 r. (I FPS 1/13), Finanse Komunalne 2013, nr 7-8, s. 78 i in.

178 Dz. Urz. UE Seria L, nr 347, s. 1.
179 Na temat związku o charakterze zbliżonym do stosunku pracy zob. wyrok TSUE 

w sprawie C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla v. Recaudadores de Tributos de las Zonas pri-
mera y segunda, Zb.Orz. 1991, s. I-4247; T.Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2015, teza 
76 i in. do art. 15. 

180 Legalis nr 220903.
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w postępowaniu sądowym czynności z urzędu. NSA uznał, że nie korzysta on 
z wyłączenia określonego przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. i w konsekwencji 
posiada w tym zakresie status podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt. 1 i 3 u.p.t.u. za wykonywaną samodzielnie dzia-
łalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się jednak czynności 
z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu których 
przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 u.p.d.o.f., jeżeli z tytułu wy-
konania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych 
czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecają-
cym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków 
wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego 
wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Ustawodawca w art. 15 ust. 3a u.p.t.u. wskazał przy tym, że przepis art. 15 
ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców 
w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagra-
dzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw 
autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym rów-
nież wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda 
omawiając unormowanie art. 15 ust. 3a stwierdzili, że „jakkolwiek taki zapis 
daje znów możliwość odmiennych interpretacji, to zdaniem autorów, oznacza 
on, że konstrukcja przyjęta w art. 15 ust. 3 pkt 3 VATU ma również zastosowanie 
w tym wypadku z tą jedynie różnicą, że zamiast odwołania się do ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych następuje odwołanie do przepisów usta-
wy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych181. Podnieśli, że aby 
wyłączenie to mogło mieć miejsce, powinny być łącznie spełnione następujące 
warunki: usługi wykonywane są przez osoby mające status twórców i artystów 
wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie li-
cencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykona-
nie oraz strony związane są prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny 
pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności 
co do warunków wykonywania tych czynności wynagrodzenia oraz odpowie-
dzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich182.

Jak trafnie wskazują A. Bartosiewicz i R. Kubacki, opodatkowanie czynno-
ści przeniesienia praw autorskich oraz czynności udzielenia licencji autorskiej 

181 T.j. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm..
182 J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT…, teza E.II.4.121.
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będzie zatem uzależnione przede wszystkim od wystąpienia podmiotowych 
przesłanek opodatkowania. „Sama tego rodzaju czynność bowiem bez wątpli-
wości mieści się w katalogu czynności opodatkowanych (odpłatna usługa). Po-
zostaje zatem ustalić, czy i kiedy autor – przenosząc prawa czy też udzielając 
licencji – działa w charakterze podatnika VAT”183.

Należy przy tym zauważyć, że zwolnione od opodatkowania są jedynie hono-
raria artystów samodzielnie sprzedających prawa do swoich dzieł. Natomiast nie 
może korzystać z takiej ulgi organizacja reprezentująca artystów. Organizacja 
zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami autorskimi nie posiada bowiem przy-
miotu artysty – wykonawcy. W konsekwencji musi potrącać 23% podatek od 
całości inkasowanych przez siebie opłat184.

W tym miejscu należy zauważyć, że wykonywanie dzieła może odbywać się 
tak w ramach działalności gospodarczej przyjmującego zamówienie – wówczas 
zastosowanie znajdzie regulacja art. 15 ust. 1 ustawy, jak i poza taką działal-
nością – jak i w ramach unormowania art. 15 ust. 3 pkt. 1 i 3 u.p.t.u. i art. 15 
ust. 3a u.p.t.u. W każdym przypadku konieczna jest jednak ocena charakteru 
więzi łączącej zamawiającego z przyjmującym dzieło.  Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Opolu w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 marca 2008 r., I SA/
Op 15/08185 trafnie zauważył, że „przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 2004 r. 
o VAT musi być odczytywany w ten sposób, że określone w nim czynności 
z art. 13 pkt 2-9 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy 
(ust. 2 art. 15) tylko wtedy, gdy pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynno-
ści a zleceniobiorcą, istnieje stosunek prawny określający: warunki wykonania 
tych czynności, wynagrodzenia zleceniobiorcy i odpowiedzialność zlecającego 
wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, co wskazuje jednoznacznie, że 
to zleceniodawca ponosi ryzyko działalności zleceniobiorcy, którego brak po 
stronie tego ostatniego wyłącza go – właśnie z tego powodu – z grona podatni-
ków VAT prowadzących samodzielną działalność gospodarczą”. W konsekwen-
cji „w sytuacjach, gdy zleceniobiorca w oparciu o zawartą umowę-zlecenie lub 
umowę o dzieło działa na zewnątrz w imieniu zleceniodawcy i na jego rachunek 
oraz gdy w ramach powierzonych czynności zleceniodawca przyjmuje odpo-
wiedzialność za jego działanie, należy przyjąć, że zleceniobiorca (wykonawca 
dzieła) pozbawiony jest przymiotu samodzielności przy wykonywaniu swojej 
działalności w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, a wobec tego nie jest 

183 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Wolny strzelec wolny od VAT, Glosa 2004, nr 9, s. 12.
184 Zob. wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2015 r., I FSK 633/14, Monitor Prawniczy 

2015/18/956, „Gazeta Prawna” 2015/153/1.
185 LEX nr 399377, POP 2008/4/57, Monitor Podatkowy 2008/9/43.
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podatnikiem tego podatku”. T. Michalik odwołując się do regulacji dyrektywy 
o VAT, wskazał, że „należy przyjąć, iż zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 3 VATU 
sformułowanie dotyczące odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich 
należy odczytywać jako odnoszące się do odpowiedzialności z tytułu czynno-
ści wykonywanych przez zleceniobiorcę (bądź osobę wykonującą czynności na 
podstawie innego niż umowa-zlecenie tytułu, wymienionego w przepisach art. 
13 pkt 2-9 PDOFizU) na podstawie i w ramach stosunku prawnego łączącego 
zlecającego i wykonującego przedmiotowe czynności. Tak sformułowana regu-
lacja art. 15 ust. 3 pkt 3 jest niewątpliwie bliższa przepisowi art. 10 dyrektywy 
2006/112 niż regulacja w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją”186.

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na to, że w przepisach art. 15 ust. 3 
ustawodawca posługuje się sformułowaniem „czynności”, a przeciwstawieniem 
tego pojęcia terminowi „usługi” podkreśla brak niezależnego i samodzielnego 
charakteru relacji pomiędzy osobą wykonującą rzeczone czynności a osobą, któ-
ra ich wykonanie zleca. Natomiast „w art. 15 ust. 3a ustawodawca posłużył się 
sformułowaniem ’usługi‘, czym podkreślił w istocie rzeczy niezależność relacji 
pomiędzy osobami, o których mowa w ust. 3a, a podmiotami nabywającymi od 
nich licencje oraz zlecającymi artystyczne wykonanie”. Podnosi się przy tym, 
że art. 15 ust. 3a, zważywszy na zawarte w nim stosowne odniesienie do ust. 3 
pkt 3, znajdzie jednak zastosowanie „jedynie w przypadku, gdy pomiędzy oso-
bami wymienionymi w ust. 3a a zamawiającymi powstaną więzy prawne two-
rzące stosunek prawny co do warunków wykonywania przedmiotowych usług, 
wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich. Dopiero 
spełnienie tych kryteriów spowoduje, że usługi, o których mowa w ust. 3a, nie 
będą uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której 
mowa w art. 15 ust. 2 ustawy”187.

186 T. Michalik, VAT…, teza 85 do art. 15. 
187 Ibidem, teza 90 do art. 15. T. Michalik podnosi przy tym, że „jest tak przede 

wszystkim ze względu na odniesienie się do wynagradzania twórców i artystów wy-
konawców za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorski-
mi lub prawami pokrewnymi – ponieważ ta formuła wykracza poza sformułowaną przez  
art. 10 dyrektywy 2006/112/WE zasadę nieuznania za samodzielną działalność gospodar-
czą przypadków, gdy istnieje pomiędzy wykonującym (pracownikiem) a zlecającym (praco-
dawcą) relacja analogiczna do relacji wynikającej ze stosunku pracy także w odniesieniu do 
wynagrodzenia. Sam fakt wypłaty wynagrodzenia za pośrednictwem innego podmiotu nie 
narusza tych zasad – jednakże w przypadku wynagradzania za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi może zaniknąć re-
lacja związana z określeniem wynagrodzenia pomiędzy zlecającym a wykonującym”. Wąt-
pliwości te są aktualne w szczególności w świetle orzecznictwa NSA (zob. cyt. wyrok NSA 
z dnia 7 sierpnia 2015 r., I FSK 633/14). 



Ewa Galewska

Rozdział 3

Pojęcie umowy o dzieło w świetle podlegania 
obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

Wprowadzenie

Strony, kierując się zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353 (1) k.c.188, 
mogą ukształtować stosunek prawny wedle własnego uznania w granicach 
wskazanych w tym przepisie. Ze względu na to jednak, że zawarcie danej umo-
wy cywilnoprawnej wiąże się z określonymi skutkami w obszarze prawa ubez-
pieczeń społecznych, zawierające ją podmioty muszą być świadome możliwości 
zakwestionowania owej umowy przez organ rentowy. Organ ten jest bowiem 
uprawniony do badania umów cywilnoprawnych w celu ustalenia, czy stanowią 
one tytuł do ubezpieczenia społecznego.

Odróżnianie umowy o dzieło od innych umów cywilnoprawnych jest do-
konywane na gruncie prawa cywilnego stosownie do dyrektyw wskazanych 
w przepisach k.c. Ma to miejsce również w sytuacji, gdy dokonanie takiego roz-
różnienia okaże się konieczne w celu zastosowania przepisów u.s.u.s.189. Jeżeli 
bowiem badanie danej umowy będzie prowadziło do wniosku, że nie ma ona 
cech pozwalających uznać ją za umowę o dzieło, wówczas zostanie dokonana 
jej konwersja na inną umowę, np. zlecenia czy świadczenie usług. Takie umowy 
zaś, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, stanowią tytuł ubezpieczenia spo-
łecznego, a zatem dokonanie takiej konwersji zawsze wiąże się z koniecznością 
uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

188 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1844 
(dalej: k.c.). 

189 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r., t.j. Dz.U. 
2015, poz. 121 (dalej: u.s.u.s.).
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W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się różne kryteria służące odróżnianiu 
umów o dzieło od innych umów. Rozważania na temat zawarto już w pierw-
szej części tej książki, stąd, aby uniknąć powtórzeń, kryteria te przedstawiono 
w świetle orzecznictwa sądów w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecz-
nych. Jak bowiem słusznie podkreśla SN, praktyka pokazuje, iż „(…) w sferze 
ubezpieczeń społecznych umowa o dzieło w związku z coraz szerszym świad-
czeniem pracy poza reżimem pracowniczym kształtuje nowe standardy orzecz-
nicze i zmierza do swoistej kazuistyki”190.

3.1. Umowa o dzieło a tytuły do ubezpieczenia społecznego

Zdefiniowanie, czym jest dzieło, jest istotne w świetle przepisów u.s.u.s. 
Przesądza bowiem o tym, czy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym: 
emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

W art. 6 u.s.u.s. zamieszczono katalog tytułów do ubezpieczenia społeczne-
go. Ów katalog zawiera przepisy dotyczące objęcia wymienionych w nim umów 
cywilnoprawnych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym. 
Ustawodawca wymienia w nim umowę agencyjną, umowę-zlecenie oraz umowę 
o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.s.u.s.). Jak więc widać w przepisach 
tych pominięto umowę o dzieło. Taki zabieg legislacyjny nie jest przypadko-
wy, a jego podstawą jest to, że „(…) umowa o dzieło trwa do czasu wykonania 
oznaczonego dzieła i, w typowych sytuacjach, stanowi źródło okazjonalnego 
dochodu, którego nie można utożsamiać ze źródłem utrzymania”191.

W przepisach u.s.u.s. przewidziano jednak sytuację, w której umowa o dzieło 
stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego. Osoba wykonująca pracę w oparciu 
o umowę o dzieło jest uważana za podmiot podlegający ubezpieczeniu społecz-
nemu, jeżeli drugą stroną umowy jest jej pracodawca albo osoba trzecia, ale 
umowa zakłada wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy (art. 8 ust. 2a u.s.u-
.s.). Celem tego przepisu jest „uszczelnienie” systemu ubezpieczeń społecz-
nych przez zablokowanie pracodawcom możliwości unikania płacenia składek 
na ubezpieczenia społeczne od należności wypłaconych swoim pracownikom. 
Trzeba przy tym podkreślić, że art. 8 ust. 2a u.s.u.s. znajduje zastosowanie do 

190 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2015 r., sygn.akt II UK 184/14, 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20184-14-1.pdf 
(16.09.2015).

191 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn.akt III 
AUa 2371/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_
III_AUa_002371_2013_Uz_2014-06-10_001 (24.09.2015).
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umów o dzieło zawartych z własnym pracodawcą, ale tylko wówczas, gdy „(…) 
przedmiot lub zakres zobowiązania cywilnoprawnego nie jest tożsamy, tj. nie 
pokrywa, nie powiela ani nie zastępuje obowiązków pracowniczych”192.

Obecnie można obserwować rosnącą popularność umów o dzieło. Jak zauwa-
ża SN, popularność ta jest spowodowana tym, że z tytułu zawarcia takiej umowy 
nie powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego193. To zaś prowadzi do sytu-
acji, w której osoby wykonujące pracę nie uczestniczą w systemie ubezpieczeń 
społecznych, a tym samym nie są objęte ochroną na wypadek ryzyka związa-
nego z wypadkiem czy chorobą. Z drugiej strony jednak obniża koszty pracy. 
Sąd Najwyższy argumentuje, że „W poszukiwaniu ograniczenia kosztów pracy 
pracodawcy sięgają coraz częściej do umowy o dzieło jako podstawy prawnej 
wykonanej pracy, zastępując tą podstawą – prawidłowo lub nieprawidłowo – 
umowę quasi-zlecenie”194. Z tych względów często konieczne jest dokonywanie 
analizy, czy umowę łączącą strony można uznać za posiadającą cechy umowy 
o dzieło, czy też za umowę stanowiącą tytuł do ubezpieczenia społecznego sto-
sownie do przepisów u.s.u.s.

3.2.  Kwalifikacja umowy o dzieło w celu ustalenia 
obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy u.s.u.s., jako niezwykle istotne 
jawi się ustalenie, czy umowy określane przez strony mianem umów o dzieło 
w rzeczywistości mają ich cechy określone przez ustawodawcę w art. 627 k.c.

Zaakcentowany już wcześniej zbieg prawa prywatnego i prawa publiczne-
go w kwalifikowaniu umów o dzieło widać także w aspekcie proceduralnym. 
Badanie umowy cywilnoprawnej w celu ustalenia, czy stanowi ona tytuł do 
ubezpieczenia społecznego prowadzi do zastosowania przepisów u.s.u.s. oraz 
przepisów k.c. Stosownie bowiem do art. 83 ust. 1 u.s.u.s. Organ rentowy 

192 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III UK 69/14, 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20uk%2069-14-1.pdf (14.11.2015).

193 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt III UK 159/14, 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20uk%20159-14-1.pdf 
(15.09.2015).

194 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2008 r., sygn.akt I UK 140/08, http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/i%20uk%20140-08-1.pdf (23.09.2015). Sze-
rzej na temat konsekwencji finansowych zawierania przez przedsiębiorców umów o dzieło  
D. Walczak, Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług – skutki finansowe dla przedsię-
biorcy, (w): Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-
-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 200 i n. 
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może wydać decyzję o objęciu danej umowy obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczany jest do państwo-
wych jednostek organizacyjnych (art. 66 ust. 1 u.s.u.s.), dlatego w postępo-
waniu przed tym organem stosuje się przepisy k.p.a.195 (art. 123 u.s.u.s.). Od 
decyzji ZUS natomiast przysługuje odwołanie do sądu powszechnego (art. 83 
ust. 2 u.s.u.s), przed którym postępowanie toczy się na zasadach określonych 
w k.p.c.196.

Badanie umowy o dzieło w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecz-
nych, pomimo tego, że ma miejsce w ramach postępowania administracyjne-
go, powinno dokonywane na podstawie przepisów k.c. Nie istnieją bowiem 
przepisy szczególne w reżimie ubezpieczeń społecznych pozwalające na sto-
sowanie, w celu kwalifikacji umów cywilnoprawnych, rozwiązań specyficz-
nych dla tego prawa. Słusznie zresztą argumentuje B. Lackoroński, że „Jedna 
czynność prawna w braku wyraźniej ku temu podstawy prawnej nie może 
być raz kwalifikowana jako zlecenie, a innym razem jako umowa o dzieło, 
w zależności od tego w jakim otoczeniu normatywnym rozpatrywane są jej 
skutki prawne”197.

Nie można jednak całkowicie pomijać specyfiki postępowań podczas, 
których ZUS dokonuje oceny umów cywilnoprawnych w celu zastosowania 
przepisów u.s.u.s. Stąd nie wydaje się zaskakujące stawiane w doktrynie py-
tanie o to jaki jest wpływ zasad i celów systemu ubezpieczeń społecznych na 
kwalifikację prawną umów cywilnoprawnych. B. Lackoroński argumentuje, że 
ów wpływ można rozpatrywać w dwóch aspektach. „Po pierwsze jako podsta-
wę do dokonywania autonomicznej kwalifikacji czynności cywilnoprawnych 
ukierunkowanej na obchodzeniu prawa (systemu) ubezpieczeń społecznych. 
Po drugie, jako podstawę formułowania domniemań albo dyrektyw kierun-
kowanych ułatwiających rozstrzyganie przypadków wątpliwych na potrzeby 
systemu ubezpieczeń społecznych”. Autor ten wskazuje, że zdarzenia gospo-
darcze stojące za czynnościami prawnymi mogą wpływać na ich kwalifikację 
w takim zakresie, w jakim można je uwzględnić, dokonując wykładni oświad-
czeń woli na podstawie przepisów k.c. Nie mogą jednak podważać wyników 
wykładni dokonanej w ten sposób. Dopiero wówczas, gdy nie jest możliwe 
dokonanie jednoznacznej kwalifikacji umowy przy wykorzystaniu przepi-
sów k.c., można ją zakwalifikować jako stanowiącą tytuł do ubezpieczenia, 

195 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 
2013, poz. 267 (dalej: k.p.a.).

196 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2014, 
Poz. 101 (dalej: k.p.c.).

197 B. Lackoroński, Zlecenie, s. 149.
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kierując się zasadą powszechności i przymusowości198 ubezpieczenia społecz-
nego199. Warto tu także przytoczyć inną opinię, która wydaje się zasadna je-
dynie częściowo i może być zastosowana tyko w niektórych postępowaniach 
dotyczących kwalifikacji prawnej umów o dzieło. Według M.P. Ziemniaka: 
„Wykładnia umowy przez ZUS nie może więc odbiegać od standardów wy-
kładni dokonywanej przez inne podmioty, gdyż organ rentowy nie korzysta tu 
z żadnych przywilejów”200.

Oczywiście przekwalifikowanie umowy o dzieło na inną umowę podlegającą 
obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ze względu na swoje doniosłe konse-
kwencje prawne i finansowe, nie może być dokonywane w dowolny sposób. Jak 
słusznie podkreśla się w doktrynie prawniczej organ rentowy nie może opierać 
się tu wyłącznie na swoich wątpliwościach, niepopartych należycie przeprowa-
dzonym procesem interpretacji umowy201. Tak postulat jest też zasadny w odnie-
sieniu do sądów wydających orzeczenia w sprawach dotyczących kwalifikowa-
nia umów o dzieło przez ZUS.

Ocena, czy w danym przypadku strony zawarły umowę o dzieło, jest dokony-
wana w świetle zasady swobody umów. Zasada ta nie ma jednak charakteru bez-
względnego. Przepisy u.s.u.s. natomiast mają charakter przepisów ius cogens, co 
oznacza, że wola stron nie może zniweczyć skutków prawnych podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu202. Stąd ZUS w postępowaniu administracyjnym ana-
lizuje charakter prawny umów cywilnoprawnych. Organ rentowy ma bowiem 
kompetencje do kontroli prawidłowości zgłaszania i przebiegu ubezpieczeń spo-
łecznych (art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 u.s.u.s.). Ze względu na swoje uprawnienia usta-
wowe organ rentowy może badać rzeczywisty charakter tytułu ubezpieczenia 
i wydać decyzję w przedmiocie objęcia określonego podmiotu ubezpieczeniem. 
W razie zaś złożenia odwołania od decyzji ZUS, oceny danej umowy dokonują 
również sądy.

Ocena charakteru prawnego umowy cywilnoprawnej jest dokonywana, sto-
sownie do przepisów art. 353(1) k.c., pod kątem zgodności treści i celu umo-
wy z ustawą, zasadami współżycia społecznego oraz właściwością (naturą) 

198 Szerzej na temat tych zasad system ubezpieczeń społecznych pisze np. I. Jędrasik-
-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014,  
s. 29–30, 39, 65–66.

199 B. Lackoroński, Zlecenie, s. 151–152.
200 M.P. Ziemiak, Swoboda w kształtowaniu treści umowy cywilnoprawnej a ubezpiecze-

nia społeczne, (w): Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, red. M. Szabłow-
ska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Warszawa 2015, s. 192.

201 Tamże, s. 193.
202 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt III UK 159/14, Legalis 

nr 1231802. 
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stosunku prawnego. Celem owej wykładni jest w przypadku umów „(…) od-
tworzenie znaczenia, jakie obie strony nadawały składanemu oświadczeniu woli 
w momencie jego wyrażania”. Jak się podkreśla w judykaturze, o tym, jak na-
leży zakwalifikować daną umowę, nie może decydować wyłącznie jej nazwa 
albo formalne postanowienia. Sąd ocenia tu również sposób wykonywania umo-
wy przez strony. Często bowiem zdarza się, że zgodny zamiar stron i cel umo-
wy objawiają się nie w jej treści, ale właśnie w sposobie jej wykonania, który 
pozwala ujawnić rzeczywiste intencje jego stron203. Jak się słusznie wskazuje 
w judykaturze „(…) o tym, jaki stosunek prawny łączy strony, w rzeczywistości 
rozstrzyga całokształt okoliczności towarzyszących, tak zawarciu umowy, jak 
i jej wykonywaniu”204.

Istotne znaczenie dla ustalenia, czy dana umowa jest w istocie umową o dzie-
ło, mają kryteria wypracowane w prawie cywilnym. W doktrynie podkreśla się 
wszakże, że nie należy ich stosować w sposób automatyczny, a jedynie pomocni-
czo dokonując wykładni umowy205. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zwrócił uwa-
gę, że w razie dokonywania oceny skuteczności prawnej umów, należy kierować 
się przede wszystkim zasadą swobody zawierania umów (art. 353(1) k.c.) oraz 
poszanowania woli stron (art. 65 par. 2 k.c.). W świetle owych zasad zakwestio-
nowanie umów o dzieło może nastąpić jednie na podstawie przepisów k.c.: art. 
58 k.c. dotyczącego nieważności czynności prawnej; art. 83 k.c. regulującego 
kwestię wad oświadczenia woli, albo art. 353 (1) k.c. dotyczącego niezgodności 
stosunku prawnego z właściwością stosunku, ustawą lub zasadami współżycia 
społecznego. Sąd ten podkreśla również, że sytuacje, w których kwestionuje się 
skuteczność prawną umów o dzieło „(…) muszą być ewidentne i stwierdzone 
jednoznacznie, w oparciu o analizę treści umowy, jak też okoliczności jej zawar-
cia i realizacji (…)”206.

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że problem z kwalifikacją prawną 
umowy pojawia się zwłaszcza w sytuacji, gdy strony zawierają umowę mie-
szaną, czyli taką, która ma zarówno cechy umowy o dzieło, jak i cechy in-
nej umowy o świadczenie usług. Zasadnie zwraca tu uwagę B. Lackoroński, 

203 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt III 
AUa 564/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_000564_2012_Uz_2012-10-05_001 (30.09.2015)

204 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 
2154/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_002154_2014_Uz_2015-05-18_001 (09.10.2015).

205 B. Lackorońsku, Zlecenie…, s. 143.
206 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 756/14, 

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/III$0020AUa$0020756$002f14/155500000001521_
III_AUa_000756_2014_Uz_2015-05-21_001 (03.11.2015).
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podkreślając, że w takiej sytuacji wątpliwości nie da się rozstrzygnąć wyłącznie 
na podstawie zasad mających zastosowanie w prawie cywilnym, gdzie dąży 
się przede wszystkim do wskazania reżimu prawnego, mającego zastosowanie 
do określonej umowy mieszanej, korespondującego w stopniu optymalnym ze 
zgodnym zamiarem stron i celem umowy207. Inaczej jest natomiast w sprawach 
z zakresu ubezpieczenia społecznego, w których celem jest ustalenie, czy dana 
umowa stanowi tytuł ubezpieczenia społecznego. Według B. Lackorońskiego 
w takich sprawach należy się kierować wolą ustawodawcy wyrażoną w kolej-
nych ustawach nowelizujących u.s.u.s.208 w zakresie, w jakim poszerzany jest 
katalog tytułów do ubezpieczenia społecznego209. Niezbyt przekonujące zdanie 
wyraża w tym kontekście M. Wałachowska, argumentując, że w razie, gdy or-
gan rentowy lub sąd bada umowę mieszaną, należy ustalić, jaka część wynagro-
dzenia podlega ubezpieczeniu społecznemu, a jaka część jest z tego obowiązku 
wyłączona210.

3.3.  Cechy umowy o dzieło w świetle orzeczeń sądów 
w sprawach ubezpieczeń społecznych

Analiza orzeczeń sądowych wydanych w sprawach wszczętych wskutek 
odwołań od decyzji ZUS dotyczących kwalifikacji prawnej umowy o dzieło 
pozwala na wskazanie pewnych kryteriów, którymi kierują się sądy, oceniając 
umowy cywilnoprawne. Kryteria te wskazywane przez sądy w większości orze-
czeń wydawanych w omawianych tu sprawach pozwalają na wyprowadzenie 
wniosków odnośnie do cech, którymi powinny charakteryzować się umowy, aby 
możliwe było uznanie ich za umowy o dzieło.

Przy kwalifikacji omawianych tu umów najwięcej trudności wydaje się wzbu-
dzać przedmiot umowy o dzieło, którym jest osiągnięcie określonego rezultatu. 
„Przedmiotem umowy o dzieło nie są czynności przejawiające się działaniem 
lub zaniechaniem, które przy zachowaniu należytej staranności prowadzić mają 
do określonego rezultatu, ale samo osiągnięcie tego rezultatu, niezależnie od 

207 B. Lackoroński, Zlecenie..., s. 148.
208 Szerzej na temat kolejnych zmian u.s.u.s. pisze np. I. Sierocka, Umowa zlecenia 

i umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych, Monitor Prawa Pracy 7/2015.
209 B. Lackoroński, Zlecenie..., s. 148.
210 M. Wałachowska, Umowy o dzieło i umowy zlecenia – czy istnieje wymóg przeniesie-

nia praw autorskich, aby uniknąć ich oskładkowania? [w]: Umowy cywilnoprawne w ubez-
pieczeniach społecznych, red. M. Szabłowska-Juckiewicz, M. Wałachowska, J. Wantoch-Re-
kowski, Warszawa 2015, s. 166.
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rodzaju i intensywności świadczonej w tym celu pracy i staranności”211. Umowa 
ta więc nie polega na świadczeniu standardowej pracy, ale na wytworzeniu dzie-
ła212. Jak zauważa SA Krakowie „(…) umowa o dzieło, to umowa o pewien re-
zultat pracy i umiejętności ludzkich – rezultat zindywidualizowany co do efektu 
z uwagi na daną umiejętność człowieka – rezultat pozwalający rozróżnić go od 
innych rezultatów takiego samego charakteru”213. Sąd Apelacyjny w Białymsto-
ku wskazuje, że „(…) wykonanie oznaczonego dzieła stanowi najczęściej jakiś 
proces pracy lub twórczości o możliwym do określenia momencie początkowym 
i końcowym, a celem tego procesu jest doprowadzenie do rezultatu określonego 
przez strony w momencie zawierania umowy”214.

W ramach rozważań na temat osiągnięcia rezultatu jako przedmiotu umowy 
o dzieło trzeba podkreślić, że większość umów cywilnoprawnych prowadzi do 
powstania jakiegoś rezultatu. Umowa o dzieło jest jednak określana jako umowa 
rezultatu, stąd świadczenie, które jest spełniane na jej podstawie, czyli ów rezultat, 
powinien mieć określone cechy. Istotą umowy o dzieło jest więc to, by starania 
wykonawcy doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczo-
nego rezultatu. Rezultat ten musi być z góry określony przez wskazanie jego indy-
widualnych cech, mieć samoistny byt oraz być obiektywnie osiągalny i pewny215.

Ważne jest przy tym, by w postanowieniach umowy właśnie osiągnięcie 
owego rezultatu było wymagane. Jeżeli bowiem w umowie strony zaakcentują 
nie rezultat jako konieczny do osiągnięcia, ale czynności (starania), które mają 
zmierzać do jego osiągnięcia, będzie to stanowiło element charakterystyczny 
do umów starannego działania, a nie dla umowy o dzieło216. Rezultat (dzieło) 

211 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn akt III AUa 
1259/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_001259_2014_Uz_2015-06-29_001 (09.10.2015).

212 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt III AUa 144/13, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000144_2013_
Uz_2013-07-10_001 (14.11.2015).

213 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt III AUa 
1929/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/dzie$0142o/152000000001521_III_
AUa_001929_2013_Uz_2014-05-06_002 (05.10.2015).

214 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt III 
AUa 84/15, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/150500000001521_III_
AUa_000084_2015_Uz_2015-08-25_001 (29.09.2015).

215 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 561/13, 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20561-13-1.pdf 
(17.09.2015).

216 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt III 
AUa 824/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_III_
AUa_000824_2012_Uz_2012-09-04_002 (24.09.2015).
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oznaczony w umowie powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb 
i upodobań zamawiającego217. „Przedmiot umowy o dzieło może zatem zostać 
określony w różny sposób, jednakże określenie to musi być na tyle precyzyjne, 
aby nie było wątpliwości, o jakie dzieło chodzi”218. Owa indywidualizacja „(…) 
zastępować winna w istocie projekt dzieła, często też wprost projekt takiego 
dzieła stanowi”219. W przypadku dzieł o złożonym charakterze w umowie moż-
na określić istotne jego cechy, ale może okazać się niezbędna dalsza indywidu-
alizacja takiego dzieła w postaci rozwiniętego opisu rezultatu pod względem 
technicznym, funkcjonalnym bądź estetycznym. Oznaczenie dzieła przy tym 
może też nastąpić przez odwołanie się do obowiązujących norm lub standar-
dów, ewentualnie do panujących zwyczajów220. Jak zauważył SA w Krakowie, 
granica między usługami a dziełem bywa płynna, zwłaszcza gdy umowa doty-
czy usług, których przedmiotem jest wykonanie pewnych czynności mających 
doprowadzić do ogólnie określonego celu221. Omawiana tutaj indywidualizacja 
dzieła powinna jednak zostać dokonana w umowie w taki sposób, by wykraczało 
to poza zwyczajowe powierzenie pracy222.

Odnośnie do przedmiotu umowy o dzieło należy zwrócić uwagę na to, czy 
obejmuje on periodyczne i takie same rodzajowo czynności. Nie można bowiem 
uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występują-
cych na rynku rezultatów pracy – materialnych bądź niematerialnych, gdyż wów-
czas zatraciłby się indywidualny charakter dzieła. Dzieło nie musi wprawdzie 
być czymś nowatorskim i niewystępującym jeszcze na rynku, jednak powinno 
mieć charakterystyczne, wynikające z umowy cechy pozwalające na zbadanie, 

217 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt III 
AUa 12/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/150500000001521_III_
AUa_000012_2013_Uz_2013-06-25_001 (29.09.2010).

218 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 220/15, http://
www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_AUa_000220_2015_
Uz_2015-07-07_001 (30.09.2015).

219 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt 
III AUa 332/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_
AUa_000332_2013_Uz_2013-10-24_00 (14.11.2015).

220 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt III AUa 386/14, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_AUa_000386_2014_
Uz_2015-01-27_001 (14.11.2015).

221 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt III 
AUa 569/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152000000001521_
III_AUa_000569_2014_Uz_2014-12-16_002 (02.10.2015).

222 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt III AUa 148/13, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000148_2013_
Uz_2013-07-10_001 (14.11.2015).
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czy wykonano je prawidłowo i zgodnie z indywidualnymi wymaganiami bądź 
upodobaniami zamawiającego223. Warto przy tym podkreślić, że sytuacja, w któ-
rej rezultatem określonej pracy jest powstanie utworu, nie determinuje rodzaju 
umowy i nie przesądza o tym, że w danym przypadku zawarto umowę o dzieło. 
Jak bowiem podkreśla SA w Szczecinie utwór może też powstać w ramach wy-
konywania stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług224.

Dzieło nie musi mieć więc cech indywidualności w takiej mierze jak 
utwór, nie zawsze musi być tworem niepowtarzalnym, chronionym prawem 
autorskim225. „Tym niemniej musi być wyrazem kreatywności, umiejętno-
ści, myśli technicznej, i powinno być przedmiotem zindywidualizowanym 
już w samej umowie”226. Nie można więc uznać za dzieło „powtarzalnych 
i prostych czynności fizycznych”227. Oczywiście sama powtarzalność czyn-
ności nie stanowi przeszkody dla uznania ich rezultatu za dzieło. „Niemniej 
jednak należy zważyć, że gdy umowa kładzie większy nacisk na ilościowe 
niż jakościowe wykonanie czegoś, przemawia to za uznaniem jej za umowę 
o świadczenie usług”228. Praca „(…) świadczona systematycznie, o charakte-
rze powtarzalnym, nawet jeżeli doprowadzi do osiągnięcia danego rezultatu, 
nie może być uznana za dzieło”229. Podobnie za prowadzącą do wytworzenia 
dzieła nie można uznać pracy świadczonej w sposób ciągły i realizującej cykl 
produkcyjny będący przedmiotem działalności podmiotu ją zlecającego230. 

223 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II UK 12/14, http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%2012-14-1.pdf (14.11.2015).

224 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt 
III AUa 580/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000580_2014_Uz_2015-04-01_001 (03.11.2015).

225 III AUa 2154/14.
226 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt III 

AUa 18/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_
III_AUa_000018_2014_Uz_2014-10-16_001 (06.10.2015).

227 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt III 
AUa 492/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_
III_AUa_000492_2012_Uz_2012-06-27_001 (23.09.2015).

228 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt III AUa 
2065/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_002065_2012_Uz_2013-06-06_001 (30.09.2015).

229 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 
1423/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_001423_2014_Uz_2015-05-19_001 (19.10.2015)

230 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2014 r., sygn. 
akt III AUa 89/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_
AUa_000089_2014_Uz_2014-10-14_001.
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W doktrynie krytykuje się zastosowanie przy kwalifikacji danej umowy jako 
umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług kryterium częstotliwości, 
powtarzalności albo unikatowości świadczenia. B. Lackoroński argumentuje, 
że przy badaniu umowy o dzieło nie powinny mieć znaczenia kryteria ilo-
ściowe. „Na charakter świadczenia ani na rozkład praw, obowiązków i ryzyka 
wiążącego się z wykonywaniem określonego rodzaju umowy nie ma bowiem 
automatycznego wpływu to, czy strona zobowiązana do świadczenia charak-
terystycznego ma je spełnić raz czy wielokrotnie lub częstotliwie”. W opi-
nii tego autora „Równie zawodne jest stosowanie kryterium powtarzalności 
świadczenia, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, że dzieło nie musi mieć cha-
rakteru unikatowego”231. Podobnie M. Wałachowska twierdzi, że dla zakwali-
fikowania danej umowy jako umowy o dzieło nie powinno mieć znaczenia to, 
że do wytworzenia oznaczonego rezultatu doszło wskutek wykonania wielu 
powtarzalnych czynności232.

Do konstytutywnych cech dzieła należy samoistność rezultatu. Oznacza to, 
że dzieło winno mieć również charakter samoistny względem twórcy, tzn. by po-
zostawało niezależne od jego dalszych działań oraz by mogło stać się wartością 
autonomiczną w obrocie. Według SN tę cechę mają tylko dzieła ucieleśnione 
w wytworzonej rzeczy lub zmianach w rzeczy istniejącej. Tego rodzaju posta-
cie dzieła stanowią materialny rezultat umowy233. Sąd Najwyższy podkreśla, że 
istnieją też rezultaty niematerialne, które mogą, ale nie muszą być ucieleśnio-
ne w jakimkolwiek przedmiocie materialnym (rzeczy). Takim rezultatem nie 
może być czynność, a jedynie jej wynik. „Dzieło bowiem musi istnieć w postaci 
postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale 
i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu”234. Rezultaty niematerialne dzieła mu-
szą więc być utrwalone w postaci poddającej się ocenie ze względu na istnienie 
wad lub gdy można uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Dzieło w postaci 
niematerialnej może się ucieleśniać tylko przez odpowiednie zachowanie wyko-
nawcy. „Zamawiający utwór może żądać wykonania ciągu czynności z należytą 
starannością, chcąc uzyskać określony rezultat, na który składają się tylko te 
czynności”235. Podsumowując zatem, rezultat może być materialny lub niemate-

231 B. Lackoroński, Zlecenie..., s. 144–145.
232 M. Wałachowska, Umowy..., s. 158–159.
233 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn.. akt II UK 454/13, 

http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20454-13-1.pdf 
(17.09.2015).

234 II UK 561/13.
235 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn.. akt II UK 26/1, http://

www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%2026-13.pdf (15.11.2015).
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rialny, ucieleśniony (utrwalony) lub nieucieleśniony (nieutrwalony)236. Za dzie-
ło nie można uznać jakiegokolwiek rezultatu pracy. Osiągnięty rezultat (dzieło) 
musi stanowić samodzielny materialny lub niematerialny byt, a nie tylko etap 
większej realizacji237.

Rezultat wskazany w umowie powinien być także obiektywnie osiągalny 
oraz subiektywnie pewny238. Stronom zawierającym umowę o dzieło powinno 
więc towarzyszyć przekonanie, że „(…) w określonych warunkach, ze względu 
na doświadczenie, praktykę i stan wiedzy, istnieje uzasadnione prawdopodo-
bieństwo, a nawet pewna doza pewności, że osoba posiadająca stosowne środki 
i kwalifikacje jest w stanie osiągnąć zamierzony rezultat”. Mając na uwadze 
powyższe założenie, w judykaturze podkreśla się, że w umowie o dzieło nie po-
winny występować elementy losowości czy niepewności239. Trzeba jednak pod-
kreślić, że wymóg subiektywnej pewności rezultatu wzbudza wątpliwości wśród 
przedstawicieli doktryny prawa. Na przykład B. Lackoroński argumentuje, że 
przyjęcie takiego kryterium może prowadzić do sytuacji, w której stwierdzenie, 
czy osiągnięcie rezultatu jest subiektywnie pewne zależałoby od oceny dokony-
wanej z perspektywy przyjmującego zamówienie niezależnie od tego, czy taka 
ocena jest uzasadniona240.

Przedmiot umowy o dzieło (rezultat) można określić w różny sposób i różny 
może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem, że nie budzi 
wątpliwości, o jakie dzieło chodzi241. Rezultat (dzieło) musi być możliwy do 
jednoznacznego zweryfikowania po wykonaniu umowy, czyli wykonanie dzieła 
winno zostać poddane ocenie w świetle parametrów określonych w umowie242. 
Rezultat powinien więc być „sprawdzalny”, a więc zdatny do poddania spraw-
dzianowi na istnienie wad fizycznych i prawnych. Jednakże sama okoliczność, 
że uzgodniony umową rezultat w postaci powstania pewnego wytworu poddaje 
się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych lub prawnych nie wystarcza do 
przyjęcia, że w danym przypadku zawarto umowę o dzieło243.

236 III AUa 18/14.
237 III AUa 2065/12.
238 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 r., sygn.. akt 

III AUa 883/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000883_2012_Uz_2013-04-30_001 (15.11.2015).

239 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn.. akt 
III AUa 625/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_
AUa_000625_2012_Uz_2012-11-14_001 (15.11.2015).

240 B. Lackoroński, Zlecenie..., s. 129–130.
241 III AUa 1929/13.
242 III AUa 2154/14.
243 III AUa 569/14.
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O tym, czy w danym przypadku zawarto umowę o dzieło, może też świad-
czyć czas jej trwania. Jak twierdzi SA w Łodzi: „Dzieło jest rezultatem przy-
szłym, z reguły czasochłonnym, strony muszą przewidzieć upływ pewnego cza-
su na wykonanie zamówienia”244. Oznacza to, że umowa o dzieło jest umową 
terminową, a nie typową umową zawartą na czas określony245. Długotrwały 
okres wykonywania „dzieła” również nasuwa wątpliwości, czy w istocie w da-
nym przypadku można mówić o umowie o dzieło246. Sąd Najwyższy argumen-
tuje, że „(…) stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło nie ma charakteru 
zobowiązania trwałego (ciągłego). Stanowi zobowiązanie do świadczenia jed-
norazowego i to po obu stronach tego stosunku zobowiązaniowego. Zarówno 
świadczenie zamawiającego, jak i wykonawcy dzieła uznawane są za świadcze-
nia jednorazowe, a jego ramy czasowe wyznacza powierzenie wykonania i wy-
konanie dzieła. Czas ten jest zatem z zasady warunkowany właściwościami sa-
mego dzieła, determinowany przez jego wykonawcę, a nie zamawiającego”247. 
Ukształtowanie obowiązków wykonawcy w taki sposób, że jego działania mają 
w istocie charakter świadczeń ciągłych, np. uczestniczenia w określonym trwa-
łym procesie, może prowadzić do wniosku, że w danym przypadku nie zawarto 
umowy o dzieło248. Nie można uznać za dzieło czynności wykonywanych cią-
gle i powtarzanych w odstępach czasu249. Istotną cechą umowy o dzieło jest 
bowiem „(…) nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma cha-
rakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania”250. Innymi słowy, 
„(…) dzieło zawsze musi być jednorazowym efektem, zindywidualizowanym 
już na etapie zawierania umowy i możliwym do jednoznacznego zweryfiko-
wania po wykonaniu”251. W przypadku umowy o dzieło konieczne jest więc 
wskazanie momentu początkowego i końcowego procesu wykonawczego252. 
Co istotne, „(…) przedmiotem umowy o dzieło nie może być osiąganie kolej-
nych, bieżąco wyznaczanych rezultatów”. Nie może więc „(…) istnieć ciąg tzw. 
małych dzieł składających się na końcowy efekt, za który odpowiedzialność 

244 III AUa 18/14.
245 III AUa 625/12. 
246 III UK 69/14.
247 II UK 12/14.
248 II UK 454/13.
249 II UK 561/13.
250 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r., sygn.. akt II UK 402/12 http://www.

sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20402-12.pdf (22.09.2015).
251 III AUa 84/15.
252 III AUa 2154/14.
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przyjmuje zlecający pracę”253. Można jednak spotkać opinie w judykaturze, że 
przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie powtarzalnych, jednorod-
nych dzieł254. Podobne zdanie jest wyrażane przez reprezentantów nauki prawa. 
M.P. Ziemniak podnosi na przykład, że umowa o dzieło może przewidywać wy-
konanie kilku dzieł, o ile zostanie zachowany ich samoistny charakter, a także 
możliwe ich obiektywne zweryfikowanie255.

Kolejną cechą, która jest pomocna w kwalifikowaniu danej umowy jako 
umowy o dzieło, jest sposób ukształtowania obowiązków wykonawcy. Umowa 
o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła256. Wątpli-
wości odnośnie do tego, czy w danym przypadku można daną umowę uznać 
za umowę o dzieło, gdy jakość wykonywanych prac podlega kontroli ze strony 
zamawiającego257. Według SA we Wrocławiu przyjmujący zamówienie może 
wykonywać dzieło w dowolny, najlepszy dla siebie sposób. Przy wykonywaniu 
dzieła nie podlega on kierownictwu zamawiającego. Sam decyduje o metodzie 
czy technice jego wykonania. Dysponuje również samodzielnością odnośnie do 
miejsca i czasu jego przygotowania, pod warunkiem, że dokona tego w terminie 
oznaczonym w umowie258.

Dokonując kwalifikacji prawnej umowy o dzieło, trzeba także zwrócić uwa-
gę na umiejętności wykonawcy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu twierdzi, że 
w przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie wybierany jest z uwagi 
na jego cechy podmiotowe, tj. odpowiedni zawód, specyficzne umiejętności czy 
też predyspozycje259. W przypadku omawianej tu umowy istotne jest więc oso-
biste świadczenie dzieła przez jego wykonawcę wybranego przez zamawiające-
go ze względu na cechy odpowiadające osobistym potrzebom tego ostatniego260. 
Jak jednak słusznie podkreśla SA w Białymstoku:  „Wykonanie dzieła zwykle 
wymaga określonych kwalifikacji, umiejętności i środków”. Na przyjmującym 
zamówienie nie spoczywa jednak, co do zasady, obowiązek osobistego wykona-

253 III AUa 84/15.
254 III AUa 2154/14.
255 M.P. Ziemiak, Swoboda..., s. 184, 193-195.
256 II UK 402/12
257 III AUa 824/12.
258 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn.. akt III 

AUa 1208/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_
III_AUa_001208_2012_Uz_2012-12-06_001 (24.09.2015).

259 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2012 r., sygn.. akt III 
AUa 267/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_
III_AUa_000267_2012_Uz_2012-05-24_001 (23.09.2015)

260 III AUa 824/12.
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nia dzieła, chyba że wynika to z umowy lub z charakteru dzieła, które ma zo-
stać wykonane261. W tym kontekście na przytoczenie zasługuje jednak odmienna 
opinia wyrażona przez SA w Szczecinie, który podkreślił, że brzmienie art. 645 
par. 1 k.c. wskazuje, iż jedynie wyjątkowo wymaga się, by dzieło było wykony-
wane przez osobę obdarzoną jakimiś szczególnymi osobistymi przymiotami262.

Istotną kwestią, którą również należy uwzględnić, oceniając, czy w danym 
przypadku zawarto umowę o dzieło, jest też zakres obowiązków pracowniczych 
przyjmującego dzieło, gdy zamawiającym dzieło jest jego pracodawca. W sytu-
acji bowiem, gdy obowiązki pracownicze danej osoby pokrywają się z jej obo-
wiązkami wskazanymi w umowie cywilnoprawnej, nie można uznać, że doszło 
do zawarcia umowy o dzieło. Jak bowiem słusznie wskazuje SN, umowa taka 
nie powinna przejmować ani powielać tego samego pracowniczego zatrudnienia 
i tym samym prowadzić do świadczenia takiej samej rodzajowo pracy na róż-
nych podstawach prawnych263.

Cechą, która wyróżnia umowę o dzieło, jest także brak zależności lub podpo-
rządkowania pomiędzy jej stronami. Objawia się to tym, że sposób wykonania 
dzieła jest pozostawiony uznaniu wykonawcy, a także w tym, iż co do zasady 
nie ma obowiązku osobistego wykonania dzieła, chyba że co innego zastrzeżo-
no w umowie264. W judykaturze podkreśla się jednak, że współdziałanie zama-
wiającego dzieło i jego wykonawcy może okazać się konieczne dla osiągnięcia 
rezultatu wskazanego w umowie, ze względu na możliwość zaistnienia zdarzeń 
wpływających na sytuację stron w okresie między zawarciem umowy, a wyko-
nanie dzieła i jego odebraniem przez zamawiającego265. Wątpliwości, czy daną 
umowę można uznać za umowę o dzieło, mogą się więc pojawić, gdy czynności 
objęte jej przedmiotem mają być wykonywane w określonym czasie i miejscu 
(np. w zakładzie pracy, w określonych godzinach) i podlegają one stałemu nad-
zorowi ze strony zamawiającego.

Ważną kwestią w dokonywaniu oceny czy w danym przypadku można mówić 
o umowie o dzieło jest sposób ustalenia wynagrodzenia. Wątpliwości odnośnie 

261 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn.. akt III 
AUa 12/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/150500000001521_III_
AUa_000012_2013_Uz_2013-06-25_001 (29.09.2015).

262 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 września 2013 r., sygn.. akt 
III AUa 884/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000884_2013_Uz_2014-09-23_001 (15.11.2015).

263 III UK 69/14.
264 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 835/14, http://

www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_AUa_000835_2014_
Uz_2015-04-09_001 (09.10.2015).

265 III AUa 625/12.



126 Rozdział 3. Pojęcie umowy o dzieło w świetle podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

do uznania danej umowy za umowę o dzieło mogą powstać, gdy umowa ta prze-
widuje wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie przedłożonych rachun-
ków266. Również w sytuacji, gdy w umowie zastosowano jedną stawkę godzi-
nową, a wynagrodzenie ostatecznie ustalano na podstawie harmonogramu zajęć 
i ilości zajęć – mogą powstawać wątpliwości, czy w danym wypadku zawarto 
umowę o dzieło267. Sąd Najwyższy wskazuje, że istnieje duży związek pomię-
dzy wynagrodzeniem, a dziełem (jego wartością, jakością, sposobem wykona-
nia). Stąd wynagrodzenie za dzieło ustala się w zasadzie jako wynagrodzenie 
kosztorysowe lub ryczałtowe. Wątpliwości wzbudza określenie wynagrodzenia 
według jednolitych stawek godzinowych i uzależnienie jego ostatecznej wyso-
kości od czasu realizacji umowy, a nie od nakładu pracy koniecznego do wyko-
nania danej czynności268.

3.4.  Kwalifikacja umowy o dzieło w sprawach ubezpieczeń 
społecznych – przegląd wybranych orzeczeń

Powyżej wskazano specyficzne kryteria, które sądy stosują, dokonując kwa-
lifikacji umów cywilnoprawnych jako umów o dzieło dla celów ubezpieczeń 
społecznych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdą umowę należy oceniać 
indywidualnie, aby możliwe było dokładne przeanalizowanie jej charakteru 
prawnego. Istotne jest przy tym, aby dokonywać wykładni umowy, ale również 
oceniać okoliczności towarzyszące jej zawarciu i wykonywaniu. Orzeczenia są-
dów dotyczące kwalifikowania umów o dzieło w sprawach ubezpieczeniowych 
pozwalają na wytyczenie linii orzeczniczych, których analiza może okazać się 
pomocna przy dokonywaniu oceny, czy daną umowę można uznać za umowę 
o dzieło, czy też ma ona cechy umowy o świadczenie usług.

Najliczniejsze orzecznictwo w sprawie charakteru prawnego umowy o dzieło 
powstało w sprawach dotyczących umów, których przedmiotem było prowadze-
nie wykładów. W opinii SN przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z okre-
ślonego przedmiotu nie stanowi dzieła. Podkreślił on przy tym, że wykład może 
stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i być przed-
miotem umowy o dzieło, ale o takiej kwalifikacji decydują dodatkowe kryteria. 
Do tych kryteriów należy możliwość poddania dzieła sprawdzianowi na istnie-
nie wad fizycznych. Sprawdzian taki zaś jest niemożliwy do przeprowadzenia, 

266 III UK 69/14.
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jeżeli strony nie określiły w umowie cech i parametrów indywidualizujących 
dzieło. Według SN wymogu tego nie spełnia umowa dotycząca przeprowadzenia 
wykładu (cyklu wykładów) z danej dziedziny nauki, jeżeli sprecyzowanie tema-
tów pozostawiono uznaniu wykładowcy. Tak szeroko ujęty przedmiot umowy 
uniemożliwia jego identyfikację wśród innych utworów intelektualnych doty-
czących tego samego zakresu. Istotą wykładu jako dzieła autorskiego jest jego 
treść zawierająca przekaz określonej myśli intelektualnej twórcy, której granice 
wytycza z góry zamówiony temat. Skoro zaś w momencie zawierania umowy 
dokładny temat wykładu nie jest znany, to nie można ustalić (zidentyfikować) 
jej rezultatu. Pozostawienie sprecyzowania tematów wykładowcy wskazuje na 
to, że zamawiający nie jest zainteresowany określonym dziełem (utworem) in-
telektualnym o indywidualnym charakterze, ale przekazywaniem odbiorcom 
wykładu wiedzy z danej dyscypliny. Tak określony cel umowy zaś dotyczy wy-
konania określonej czynności bez względu na to, jaki rezultat ona przyniesie. 
Nie wynika z niej natomiast obiektywnie osiągalny i pewny rezultat269. Według 
SN celem umowy łączącej strony może być uzyskanie określonego rezultatu 
w postaci cyklu wykładów, który ze względu na swoją niestandardowość, nie-
powtarzalność, twórczy charakter stanowi utwór naukowy będący przedmiotem 
prawa autorskiego. Wówczas rezultat ma charakter niematerialny, nieuciele-
śniony. Istotne jest wszakże, by odbiór dzieła w takim przypadku następował 
przez kontrolę prowadzenia wykładu zgodnie z sylabusem270. Sąd Najwyższy 
stwierdził natomiast, że uznanie wykładu za dzieło jest wykluczone w razie, gdy 
umowa dotyczy czynności wykonywanej ciągle i powtarzanej w odstępach cza-
su. Według niego proces dydaktyczny (nauczanie) zakłada metodyczne formy 
przekazu, które wymagają określonej staranności osoby przekazującej wiedzę 
oraz dostosowania sposobu jej przekazywania oraz treści wykładu do poziomu 
osób uczących się. Sąd Najwyższy argumentuje, że w razie, gdy przedmiotem 
umowy jest tylko przeprowadzenie wykładu, a nie równocześnie dostarczenie 
przez osobę, która go przygotowuje, dokumentów zawierających treść intelektu-
alną, nie może być mowy o świadczeniu dzieła271.

W opinii SN jeżeli zawarta umowa dotyczy osiągnięcia „rezultatu usługi”, 
konieczne jest, aby działania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przy-
szłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu w postaci mate-
rialnej lub niematerialnej. W sytuacji zaś, gdy przedmiotem umowy jest prze-
prowadzenie zajęć z określonego przedmiotu, nie można mówić o osiągnięciu 
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rezultatu, a jedynie o starannym przeprowadzeniu zajęć. Chodzi tu bowiem o wy-
konanie określonych czynności bez względu na to, jaki rezultat one przyniosą272.

W innym orzeczeniu natomiast SN stwierdził, że czynności prowadzenia wy-
kładu nie można uznać za dzieło, ponieważ nie odrywa się ona od wykładowcy 
i trwa tak długo, jak wygłaszanie wykładu. Po jego zakończeniu zaś wygasa 
i nie pozostawia ucieleśnionego rezultatu. Istnienie takiego rezultatu natomiast 
jest cechą specyficzną dzieła. Sąd Najwyższy przyznał, że dziełem (utworem) 
może być wykład o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, spełniają-
cy kryteria twórczego i indywidualnego utworu naukowego. Według SN umo-
wa dotycząca przygotowania wykładów może mieć charakter umowy o dzieło 
w zakresie, w jakim wiązało się to z opracowaniem konspektu zajęć oraz innych 
dokumentów, ale pod warunkiem, że owe dokumenty, będące ucieleśnieniem 
dzieła, mają też charakter utworu273.

Przytoczona linia orzecznicza SN wzbudza wątpliwości w doktrynie. M. Wa-
łachowska na przykład wyraża opinię, że dziełem może być rezultat niemate-
rialny, ale sprawdzalny (np. na podstawie sporządzonych sylabusów zajęć), ale 
niemający unikatowego charakteru. Według tej autorki, w przypadku umowy 
dotyczącej przeprowadzenia wykładów lub szkoleń, rezultatem jest przekazanie 
określonej wiedzy na dany temat274.

Stanowisko SN jest jednak popierane przez większość sądów apelacyjnych, 
w których orzeczeniach można znaleźć podobną argumentację. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu argumentuje, że w przypadku przeprowadzenia cyklu wykładów 
nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Stanowią one 
wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który przekazuje wiedzę stu-
dentom, jednak poziom przekazanej wiedzy nie może być utożsamiany z rezul-
tatem, o którym mowa. Według SA we Wrocławiu za ucieleśniony rezultat wy-
kładu nie można uznać sylabusa. Zawiera on bowiem między innymi program 
zajęć i pozwala określić tematy wykładu. Jego przygotowanie jest konieczne 
dla przeprowadzenia wykładu i ma charakter uprzedni, techniczny, pomocniczy 
i przygotowawczy275. Za rezultat (dzieło) SA we Wrocławiu nie uznał np. osią-
gnięcia jak najwyższej liczby pozytywnie zdanych egzaminów przez słuchaczy. 
Tak rozumianego rezultatu nie można bowiem zapewnić w momencie zawiera-
nia umowy, ponieważ jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy276.

272 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt II UK 115/13, http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20115-13-1.pdf (15.11.2015).
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W tym kontekście warto przytoczyć orzeczenie SA w Łodzi, w którym od-
mówił on uznania jednorazowego wykładu za dzieło. Według tego sądu za re-
zultat nie można bowiem uznać przeprowadzenia zajęć ze studentami, a tym 
bardziej wiedzy nabytej przez nich wskutek przeprowadzenia wykładu. Spo-
rządzenie konspektu zaś było konieczne dla przygotowania i przeprowadzenia 
wykładu, stanowiło więc działanie pomocnicze. Gdyby bowiem zamierzeniem 
stron było stworzenie dzieła w postaci konspektu wykładu zostałoby to wyraźnie 
wyartykułowane w treści umowy277. W innym orzeczeniu dotyczącym umowy 
o przygotowanie i wygłoszenie wykładu SA w Łodzi uznał jednak, że umowa 
łącząca strony stanowi umowę o dzieło. Sąd ten podkreślił, że za dzieło moż-
na uznać prezentację autorskiego odczytu. W tym wypadku rezultatem umo-
wy było wygłoszenie w określonym czasie wykładu na szczegółowo wskazany 
temat. Wykład ten SA w Łodzi uznał za utwór, a zatem wytwór niematerialny 
stanowiący rezultat działalności twórczej człowieka, wyrażony słowem, o indy-
widualnym charakterze. Wykład ten był jednorazowym efektem pracy. Wymagał 
od autora posiadania szczególnych cech, to jest niepowtarzalnych doświadczeń 
życiowych i zawodowych. Zindywidualizowano go na etapie zawierania umo-
wy. Odbiór dzieła zaś nastąpił przez kontrolę jego przeprowadzenia zgodnie 
z konspektem278.

Dość często sądy wypowiadały się także odnośnie do charakteru prawne-
go umów, których przedmiotem było przeprowadzanie szkoleń. Według SN za 
umowę o dzieło nie można uznać umowy, której przedmiotem jest przeprowa-
dzenie szkolenia kandydatów na kierowców, doprowadzenie ich do egzaminu 
państwowego oraz uzyskanie przez uczestników kursu prawa jazdy. W opinii SN 
wyszkolenia kierowcy nie można uznać ze rezultat, który musi cechować umo-
wę o dzieło. Umowy dotyczące szkolenia kierowców nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności za rezultat w postaci dopuszczenia kursantów do państwo-
wych egzaminów na prawo jazdy oraz ich pozytywnych wyników. Byłoby to 
obiektywnie nieosiągalne. Przewidują natomiast obowiązek starannego przepro-
wadzenia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia uczestnika kursu 
do egzaminu państwowego w celu uzyskania prawa jazdy279.

277 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt III AUa 
2076/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_002076_2013_Uz_2014-06-25_001 (11.10.2015).

278 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 maja 2014 r., sygn. akt III AUa 
1291/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_001291_2013_Uz_2014-05-30_001 (11.10.2015).

279 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II UK 308/11, http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/ii%20uk%20308-11-1.pdf (22.09.2015).
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Podobnie wypowiedział się w sprawie szkoleń SA we Wrocławiu. Uznał on, 
że nie można uznać za umowę o dzieło umowy dotyczącej przeprowadzenia 
warsztatów z zakresu treningu kompetencji społecznych, aktywnego poszuki-
wania pracy, warsztatów grupowych, indywidualnych planów działania. W jego 
opinii umowa dotyczyła podejmowania szeregu jednorodzajowych i powtarza-
jących się czynności, których nie można traktować jako dzieło. Dla wykonania 
umowy istotne było wykonanie właśnie wspomnianych czynności, a nie ich wy-
nik (rezultat). „Gdy treścią świadczenia jest prowadzenie szkoleń z określoną 
grupą słuchaczy, nie można za rezultat odpowiadający pojęciu dzieła w rozu-
mieniu art. 627 k.c., uważać realizację programu, zakończenie cyklu zajęć lub 
nawet przedłożenie materiałów opracowanych na potrzeby szkolenia, gdyż efekt 
tej pracy stanowić może jedynie wiedza nabyta przez słuchaczy”280.

W tę linię orzeczniczą wpisuje się również wyrok SA w Łodzi, w którym 
uznano, że w przypadku przeprowadzania cyklu szkoleń nie występuje żaden 
rezultat uwidoczniony w jakiejkolwiek postaci materialnej lub niematerialnej. 
Celem szkolenia jest bowiem przekazanie określonej wiedzy uczestnikom kursu. 
Poziom opanowania przekazanej wiedzy nie może natomiast stanowić rezultatu, 
ponieważ rezultat w postaci pomyślnego wyniku egzaminu byłby obiektywnie 
nieosiągalny281.

Na tle przedstawionego orzecznictwa dotyczącego charakteru prawnego 
umów o prowadzenie szkoleń na uwagę zasługuje orzeczenie SA w Szczecinie, 
w którym uznał on czynności tego rodzaju za prowadzące do wytworzenia dzie-
ła. Sąd ten podkreślił, że przedmiot badanych przez niego umów został określo-
ny w ogólny sposób przez wskazanie, że chodzi o przeprowadzenie cyklu szko-
leń, bez wskazania pełnego i rzeczywistego zakresu praw i obowiązków stron. 
W opinii SA w Szczecinie rezultatem (dziełem) wytworzonym w omawianej tu 
sprawie było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia. Przeprowadzenie 
szkolenia zaś należy uznać za dzieło, ponieważ wymaga dużo własnego wkła-
du pracy począwszy od znalezienia pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń, 
naboru uczestników, po samodzielne opracowanie materiałów dydaktycznych, 
zakup materiałów biurowych oraz przygotowanie własnych konspektów. Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie wyraził przekonanie, że treścią zobowiązania nie było 
podjęcie określonych czynności zmierzających do przeprowadzenia szkolenia, 
ale ich wynik w postaci „dokonania indywidualnie przygotowanej prezentacji 
(…) w obecności uczestników”. W innej części swojego orzeczenia natomiast 

280 III AUa 1208/12.
281 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 907/12, http://

www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_AUa_000907_2012_
Uz_2013-02-19_001 (09.10.2015).
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SA w Szczecinie jako rezultat (dzieło) wskazuje „przeszkolenie określonej gru-
py uczestników”, a w jeszcze innej – uzyskanie przez uczestników wskazanych 
umiejętności. Formą weryfikacji dzieła były zaś ankiety ewaluacyjne wypełnia-
ne przez uczestników szkolenia. Sąd zwrócił uwagę, że wykonawcy musieli po-
siadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania umowy, to jest posiadać przygo-
towanie do pracy z dziećmi, co w jego opinii, potwierdza tezę, że w tej sprawie 
zawarto umowę o dzieło282.

W innym orzeczeniu SA w Szczecinie uznał jednak, że umową o dzieło nie 
jest umowa o przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla recytatorów 
oraz opracowanie kryteriów oceny uczestników kursu recytatorskiego. Sąd ten 
podkreślił, że w umowie tej chodziło o przeprowadzenie cyklu warsztatów 
z danej dziedziny, których szczegółowe tematy pozostawiono uznaniu prowa-
dzącego. To zaś świadczy o tym, że w umowie nie wskazano indywidualne-
go rezultatu, który spełniałby wymogi dzieła. Czynności podejmowane przez 
prowadzącego sprowadzały się jedynie do przekazania wiedzy uczestnikom 
warsztatów283.

Na uwagę zasługuje również orzecznictwo dotyczące umów, których przed-
miotem jest dokonywanie tłumaczeń. Sąd Najwyższy uznał, że praca tłumacza 
języka obcego powinna być kwalifikowana jako umowa o świadczenie usług, 
a nie umowa o dzieło, gdy jest oparta na długookresowym zatrudnieniu i polega 
na powtarzalnym wykonywaniu tłumaczeń dokumentów za stałym (miesięcz-
nym) wynagrodzeniem. Przeciwko uznaniu danej umowy za umowę o dzieło 
przemawia między innymi to, że za wykonywanie tłumaczeń wypłacano po-
dobne, zryczałtowane wynagrodzenie, którego wysokość nie zależy od ilości 
i jakości wykonanej pracy. To zaś, według SN, oznacza, że dla wysokości wyna-
grodzenia znaczenie miało samo tłumaczenie jako czynność. Przeciwko uznaniu 
danej umowy za umowę o dzieło przemawia też jej przedmiot, którym jest wy-
konywanie powtarzalnych czynności sprowadzających się do tłumaczenia doku-
mentów związanych z określoną branżą. Według SN w takim przypadku tłumacz 
nie tworzy dzieła, tylko dokonuje zwykłej czynności translatorskiej. Wykonanie 
oznaczonego dzieła, o którym mowa w art. 627 k.c., to stworzenie dzieła, któ-
re poprzednio nie istniało. W opinii SN natomiast trudno uznać za takie tłu-
maczenie dokumentów związanych z działalnością określonego podmiotu. Co 
więcej, wątpliwości SN wzbudziło to, że tłumacz pozostawał w gotowości do 
pracy. Wskazał on, że: „Nie jest to bowiem sytuacja właściwa dla wykonawcy 
dzieła, który dzieło po prostu wykonuje, a nie oczekuje na zlecenie wykonania 
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określonej pracy”. W końcu, jak wskazał SN, umowa trwała kilka lat, a umowa 
o dzieło dotyczy w istocie działań jednorazowych, a nie powtarzalnych284.

Odmiennie w sprawie zakwalifikowania umowy dotyczącej czynności trans-
latorskich wypowiedział się SA w Łodzi. Orzeczenie to jednak zostało wyda-
ne na podstawie innego stanu faktycznego niż orzeczenia przytoczone wyżej, 
ponieważ umowa dotyczyła wykonania tłumaczenia zbioru opowiadań. Sąd 
podkreślił, że chodziło tutaj o wykonanie jednorazowego tłumaczenia, epizo-
dycznego i zindywidualizowanego przed przystąpieniem do wykonania umowy. 
Rezultatem określonym w umowie miało być powstanie utworu zawierającego 
przetłumaczone opowiadania. Jak zauważył SA w Łodzi owego rezultatu nie po-
winno się oceniać natomiast w świetle jego wartości literackich. „Bez względu 
bowiem na poziom literacki tekstu, jego złożoność czy stopień skomplikowania 
użytych w nim zwrotów, rezultatem procesu tłumaczenia utworu jest wieńczące 
go dzieło w postaci prawidłowo przetłumaczonego tekstu (…)”285.

Wydaje się, że w dość jednolity sposób sądy oceniają umowy, których przed-
miotem jest przygotowanie i wykonanie widowiska artystycznego. Sąd Ape-
lacyjny w Rzeszowie stwierdził, że cechy umowy o dzieło ma umowa, której 
przedmiotem jest organizacja i wykonanie koncertu. Trzeba przy tym podkre-
ślić, że umowa ta dotyczyła wykonania koncertu w konkretnym miejscu i dniu. 
W opinii SA w Rzeszowie chodziło więc o osiągnięcie zindywidualizowanego 
rezultatu, obiektywnie osiągalnego i pewnego. Sąd podkreślił, że wykonawca 
był rozliczany z wykonania całego koncertu, a nie jego poszczególnych elemen-
tów. Zamawiający nie wskazywał zaś jakiego rodzaju utwory mają zostać wyko-
nane ani też, w jaki sposób należy je zagrać286.

Podobnie w opinii SA w Szczecinie umowa, której przedmiotem jest przygo-
towanie i wykonanie utworów muzycznych, jest umową o dzieło. Na podstawie 
tej umowy wykonująca dzieło była zobowiązana do przygotowania (wyboru) 
utworów muzycznych oraz ich wykonania na żywo. Według sądu nie ma przy 
tym znaczenia, że w umowie nie wskazano konkretnych utworów muzycznych, 
które powinny zostać wykonane. Do niej bowiem należał wybór owych utworów, 
a następnie ich wykonanie podczas występu na żywo. W opinii SA w Szczecinie 
wykonanie umowy sprowadzało się więc do wytworzenia dzieła autorskiego. 
Jej działania polegały bowiem na artystycznym wykonaniu własnego utworu 

284 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt II UK 315/10, http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/ii%20uk%20315-10-1.pdf (22.09.2015).

285 III AUa 1259/14.
286 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt III AUa 282/15, 

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154000000001521_III_AUa_000282_2015_
Uz_2015-07-22_001.
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(układu choreograficznego). Charakter twórczy miało przy tym zarówno wybra-
nie utworu muzycznego, jak i jego artystyczne wykonanie. Treścią zobowiązania 
był więc rezultat w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym 
z góry ustalonym warunkom. Wadę dzieła w tym przypadku mogło stanowić 
odejście od ustalonej konwencji, tematyki konkretnego spotkania, a także zapla-
nowanej długości przedstawienia. Sąd Apelacyjny w Szczecinie podkreślił też, 
że od wykonującej umowę były wymagane szczególne kwalifikacje, które ona 
miała, będąc artystką, instrumentalistką, klarnecistką287.

W innym orzeczeniu SA w Szczecinie orzekając w sprawie umowy, której 
przedmiotem było przygotowanie i prezentacja rzemiosła wikliniarskiego pod-
czas imprezy, uznał, że stanowi ona umowę o dzieło. Czynności wykonującej 
dzieło sprowadzały się do przygotowania koncepcji prezentacji, zgromadzenia 
materiałów, a następnie przedstawieniu rzemiosła wyplatania wiklinowych ko-
szy, a także nauce wyplatania. W opinii SA w Szczecinie tak ustalony przedmiot 
umowy z góry pozwalał na określenie zindywidualizowanego rezultatu umoż-
liwiającego uznanie go za dzieło. Sąd podkreślił przy tym, że rezultat ten miał 
charakter niematerialny, który ziścił się w świadomości uczestników prezentacji, 
w ich sferze psychicznej, w której może funkcjonować bez dalszego działania 
twórcy. Wykonanie umowy doprowadziło więc do wytworzenia rezultatu w po-
staci prezentacji będącej produkcją artystyczną opartej na osobistych walorach 
i umiejętnościach rzemieślniczych prezentującej. Swoboda twórcza wykonują-
cej dzieło była duża, ale jednak ograniczona wskazówkami zamawiającego, kon-
wencją wydarzenia artystycznego oraz ustalonymi zwyczajami, co pozwoliło na 
weryfikację czy powstałe dzieło posiada wady288.

W wielu orzeczeniach sądy dokonały analizy umów dotyczących wykonania 
różnych prac budowlanych. Prace budowlane (fizyczne prace na budowie) nie 
zawsze stanowią dzieło w rozumieniu przepisów k.c., chociaż w tym przypad-
ku, jak podkreśla SN, granica pomiędzy dziełem a usługą może być płynna. 
Sąd Najwyższy nie uznał za dzieło jednorodzajowych, powtarzających się prac 
budowlanych polegających np. na wykonaniu schodów zabiegowych, kanałów 
(otworów) wentylacyjnych, budowy ścian, położeniu terakoty, postawienia 
ogrodzenia z cegły klinkierowej. Wskazał on, że czynności te można by uznać za 
dzieło, gdyby prace te wykonywano na podstawie własnego projektu budowla-
nego i miałyby one indywidualny charakter poprzez np. zastosowanie szczegól-
nej (innowacyjnej) technologii wykonania, formy przestrzennej itp. To bowiem 

287 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt 
III AUa 754/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000754_2014_Uz_2015-06-02_001.

288 III AUa 756/14.
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pozwoliłoby na spełnienie przez owe prace przesłanek dzieła oraz umożliwiło 
odróżnienie ich od prac powszechnie wykonywanych na rynku budowlanym289.

Podobnie wykonywanie prac budowlanych, a dokładnie wykonanie pod-
jazdu z kostki brukowej na terenie budowanej fabryki ocenił SA w Krakowie. 
Według niego czynności te nie prowadziły do powstania samodzielnego, jedno-
razowego końcowego rezultatu, lecz stanowiły kolejne etapy budowy fabryki. 
Za taką tezą przemawia również to, że podjazd nie musiał być wykonywany 
w szczególny sposób ani nie musiał charakteryzować się szczególnymi cechami 
pozwalającymi na jego zindywidualizowanie. Zwrócił on uwagę, że w umowie 
pomiędzy stronami nie zawarto postanowień dotyczących odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Nie sprecyzowa-
no również przy użyciu czyich materiałów lub narzędzi przedmiot umowy ma 
zostać wykonany. Według SA w Krakowie czynności, o których tu mowa, miały 
być wykonywane przez określony czas z nadzorem ze strony zamawiającego 
(poprzez rachunek za wykonaną pracę). To zaś jest sprzeczne z charakterystyką 
umowy o dzieło, która zakłada swobodę i samodzielność w wykonaniu dzieła290.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie z kolei stwierdził, że dziełem jest wykonanie 
zabudowy sufitów. Zwrócił on uwagę na to, że przedmiot umowy został ściśle 
określony to jest wskazano w niej, że chodzi o wykonanie zabudowy sufitów 
płytami typu regips na pierwszym piętrze wymienionego w umowie budynku. 
Prace podejmowane w celu wykonania umowy miały, zdaniem SA w Szczeci-
nie, charakter jednorazowy, zadaniowy i zindywidualizowany. Prowadziły one 
do powstania konkretnego dzieła oznaczonego w umowie. Sąd zwrócił uwagę na 
to, że zabudowa sufitów miała powstawać w drodze typowych, powtarzalnych 
czynności. Wyraził on jednak opinię, że ustawodawca nie wymaga, by każde 
dzieło było tworem jedynym i niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim 
i wymagającym od jego autora posiadania specjalnych umiejętności. Wykonanie 
oznaczonego dzieła jest bowiem zwykle określonym procesem pracy, a tylko 
niekiedy twórczości. Umowa ta była zawarta na miesiąc. Wykonawca zaś nie był 
zaangażowany w kolejne prace budowlane trwające w tym budynku291.

W innym swoim orzeczeniu natomiast SA w Szczecinie stwierdził, że za 
umowę o dzieło nie można uznać umowy, której przedmiotem było wykonanie 
ocieplenia budynku. Argumentował on, że przedmiotem umowy było ocieplenie 
części ścian w budynkach, nie zaś wykonanie określonego przedmiotu. Sąd ten 
podkreślił, że wskazany w umowie rezultat pracy nie miał charakteru zindy-
widualizowanego, był pozbawiony innowacyjnej myśli czy elementu własnej 

289 III UK 159/14.
290 III AUa 569/14.
291 III AUa 884/13.
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twórczości. Prace w postaci ocieplania budynku były wykonywane częściami 
przez różne osoby i dopiero zakończenie pracy przez wszystkie z nich prowa-
dziło do powstania owego finalnego rezultatu292. Traktowanie pewnych prac 
budowlanych jako pewnego etapu prac w procesie budowy jest krytykowane 
przez reprezentantów nauki prawa. M. Wałachowska twierdzi, że „(…) skoro 
wykonanie pewnych prac ma prowadzić do kolejnego etapu w procesie budow-
lanym, trudno nie uznawać ich za rezultat, do którego osiągnięcia zobowiązał się 
wykonawca”293.

Istotne rozbieżności w orzecznictwie można zaobserwować odnośnie do 
umów, których przedmiotem było wykonywanie prac remontowych. Za dzieło 
SN uznał prace polegające na zagruntowaniu, wyszpachlowaniu i pomalowaniu 
pomieszczeń biurowych przy użyciu materiałów dostarczonych przez zamawia-
jącego. Wynagrodzenie ustalono w zależności od liczby metrów kwadratowych 
pomalowanej powierzchni. Według SN umowa zawarta pomiędzy stronami 
dotyczyła uzyskania określonego rezultatu w postaci odnowionych pomiesz-
czeń. Przedmiotem umowy nie były natomiast czynności prowadzące do jego 
uzyskania294.

Inne stanowisko w sprawie prac remontowych zajął SA we Wrocławiu. Wy-
raził on opinię, że czynności polegające na malowaniu, szpachlowaniu oraz 
gruntowaniu pomieszczeń są czynnościami powtarzającymi się. W przypadku 
tego rodzaju prac nie można mówić o indywidualnym rezultacie w postaci ma-
terialnej lub niematerialnej. Wprawdzie owe czynności prowadzą do powstania 
określonego rezultatu w postaci wymalowanych pomieszczeń, ale jego powsta-
nie jest uzależnione wyłącznie od starannego działania wykonawcy. Rezultat ten 
zaś nie ma cech szczególnych związanych z osobistymi właściwościami wyko-
nawcy. Jego osiągnięcie bowiem nie wiąże się z koniecznością posiadania przez 
wykonawcę specyficznych cech czy umiejętności, poza umiejętnościami zawo-
dowymi, wyuczonymi. Prace tego rodzaju mogą zostać wykonane przez każdą 
osobę, która przejdzie odpowiednie szkolenie295.

Również SA w Gdańsku nie uznał za dzieło prac polegających na malowa-
niu pomieszczeń. Według niego tak określony przedmiot umowy uniemożliwia 
późniejszą precyzyjną weryfikację. Oznacza to, że efektów wykonanej pracy nie 

292 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt 
III AUa 412/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000412_2013_Uz_2013-11-21_001 (15.11.2015).

293 M. Wałachowska, Umowy..., s. 164-165.
294 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II UK 39/13, http://

www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%2039-13.pdf (15.11.2015). 
295 III AUa 824/12.
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można poddać kontroli pod kątem osiągnięcia konkretnego zindywidualizowane-
go rezultatu296. Z kolei SA w Rzeszowie stwierdził, że dziełem jest „odmalowa-
nie klatek schodowych”. Podkreślił on, że o tym, iż zamawiający oczekiwał wy-
pracowania określonego rezultatu świadczy sformułowanie „odmalowanie”297.

Podobnie SA w Szczecinie uznał, że czynności, których przedmiotem było 
malowanie, piaskowanie, szlifowanie i sprzątanie należą do prostych i powta-
rzalnych prac konserwatorskich i malarsko-porządkowych, które nie prowadzą 
do powstania określonego dzieła. Sąd ten podkreślił, że wykonywanie owych 
prac nie wymagało wysokich kwalifikacji od wykonujących je osób. Istotne 
były tu faktycznie posiadane umiejętności oraz praktyka. Niemożliwe było od-
różnienie owych prac od tożsamych rodzajowo prac wykonywanych przez inne 
osoby298.

W opinii SA w Białymstoku natomiast prace remontowe należy uznać za 
dzieło w sytuacji, gdy przedmiot umowy określono jako remont określonych 
pomieszczeń. W opinii tego sądu tak oznaczony przedmiot umowy o dzieło na-
leży uznać za z góry przewidziany i precyzyjnie określony w sposób umożli-
wiający późniejszą weryfikację. Sąd zwrócił uwagę na to, że wykonawcy dzieła 
sami ustalali czas i kolejność wykonywania poszczególnych prac. Te natomiast 
były nadzorowane, jednak nikt „nie wtrącał się do ich obowiązków”. Według SA 
w Białymstoku „Zainteresowani byli zobligowani docelowo wyremontować ści-
śle określone pomieszczenia, bez względu na to jakimi metodami to wykonają 
i czy uczynią to starannie”. Według niego na to, że w danym przypadku zawarto 
umowę o dzieło, wskazuje również to, że po zakończeniu robót nastąpiły odbio-
ry wykonanych prac. Prace te zaś były zindywidualizowane i wyodrębnione i nie 
miały powtarzalnego charakteru299.

Brak jednolitej linii orzeczniczej można też zaobserwować w przypadku 
umów dotyczących prac porządkowych. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, 
że umowy dotyczące prac tego rodzaju nie stanowią umów o dzieło. W umowach 

296 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt III 
AUa 894/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_
III_AUa_000894_2014_Uz_2015-01-12_001 (01.10.2015).

297 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III AUa 1056/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151000000001521_III_AUa_001056_2012_
Uz_2012-12-20_001 (15.11.2015).

298 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 526/14, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_AUa_000526_2014_
Uz_2015-03-31_001 (15.11.2015).

299 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 712/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/150500000001521_III_
AUa_000712_2013_Uz_2013-12-12_001 (29.09.2015).
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tych bowiem jedynie czynnościowo określono prace, które powinny zostać wy-
konane poprzez wskazanie powtarzalnych i prostych czynności fizycznych. Nie 
wskazano natomiast w sposób zindywidualizowany konkretnego dzieła. Czyn-
ności polegające na porządkowaniu określonych obiektów nie prowadziły do 
powstania materialnego rezultatu. Nie wymagały też od dokonujących ich osób 
posiadania specyficznych cech czy umiejętności300.

Podobną opinię na temat prac porządkowych wyraził też SA w Gdańsku, 
który podkreślił, że celem umów dotyczących wykonywania takich prac było 
wykonywanie określonych czynności, nie zaś konkretny efekt tych prac. Argu-
mentował on również, że wątpliwości wzbudza także sposób ustalenia wysoko-
ści wynagrodzenia oraz sposobu jego wypłaty, które nie były zależne od jakości 
wykonanej pracy301.

Odmiennie w sprawie umowy dotyczącej porządkowania wypowiedział się 
SA w Łodzi. Sprawa, w której wydano orzeczenie, dotyczyła umowy w przed-
miocie uporządkowania i pomalowania placu manewrowego. W opinii SA 
w Łodzi w przypadku omawianej umowy rezultatem (dziełem) było powstanie 
gotowego, spełniającego wymagania zamawiającego placu manewrowego. Po-
wstanie takiego placu było więc treścią zobowiązania, nie zaś samo podjęcie 
i wykonywanie określonych czynności polegających na sprzątaniu czy malo-
waniu. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy strony określiły teren, 
na jakim plac miał powstać, co należy na nim namalować oraz w jaki sposób 
należy to wykonać. Sąd Apelacyjny w Łodzi podkreślił, że znaczenie miało też 
to, że faktyczna realizacja zobowiązania była przewidziana jako pewna całość 
i wykonywano ją jednorazowo, a nie jako ciąg powtarzających się czynności302.

W tym kontekście warto przytoczyć inny wyrok SA w Łodzi, w którym 
odmówił on uznania za dzieło czynności polegających na odśnieżaniu dachu. 
Sąd ten zwrócił uwagę na to, że prace te były wykonywane grupowo – nie-
którzy wykonawcy odśnieżali, a inni ich asekurowali. W istocie więc dach 
został odśnieżony w wyniku wspólnej pracy, zaś treścią zobowiązania każdej 
z wykonujących ją osób było wykonanie pewnych, powtarzających się czyn-
ności – spychaniu śniegu albo asekurowaniu. Sąd podkreślił, że przebiegu tych 

300 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt III 
AUa 87/13 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_III_
AUa_000087_2013_Uz_2013-03-26_001 (23.09.2015).

301 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt III 
AUa 649/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_
III_AUa_000649_2012_Uz_2012-11-08_001 (30.09.2015).

302 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 
1016/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_001016_2012_Uz_2013-02-12_001 (11.10.2015).
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czynności nie można określić. Nie wiadomo, która osoba odśnieżała poszcze-
gólne fragmenty dachu. Uznał więc, że przedmiotem umowy było grupowe 
wykonanie określonej usługi, a nie osiągnięcie rezultatu indywidualnie ozna-
czonego dla każdego wykonawcy. Według niego: „Ewidentnie istotą zawar-
tych umów była tzw. czynność skutkowa, a więc odśnieżanie dachu, prowa-
dzące do usunięcia śniegu, czyli określone działanie, które miało doprowadzić 
do powstania pożądanego stanu”303.

O tym, że w kwestii prac porządkowych w orzecznictwie nie funkcjonuje 
jednolita linia orzecznicza, świadczy też orzeczenie SA w Poznaniu. Dokonał 
on oceny umowy, której przedmiotem było gruntowne czyszczenie określo-
nych części obiektu, w których wskazywano, jakie i ile elementów pomieszczeń 
należy wyczyścić. Stwierdził, że czynności te stanowią oznaczony, konkretny 
rezultat. Zwrócił on przy tym uwagę, że czynności podejmowane przez wyko-
nawcę dzieła miały przygotować pomieszczenie do sprzątania przez etatowych 
pracowników304.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie również uznał za dzieło uprzątnięcie kon-
kretnego pomieszczenia i konkretnego zaplecza budowy. Podkreślił on, że taki 
rezultat został określony przez strony umowy. Miał on charakter mierzalny 
i konkretny. Jego osiągnięcie nie sprowadzało się przy tym do systemowego 
wykonywania powtarzalnych czynności mających na celu bieżące utrzymanie 
czystości305.

Nie istnieje w pełni jednolita linia orzecznicza dotycząca charakteru prawne-
go umów, których przedmiotem są prace montażowe. Według SA we Wrocławiu 
za dzieło nie można uznać prac montażowych polegających na wykonywaniu 
prac izolacyjnych cewki silnika. Zwrócił on uwagę, że w przypadku takich prac 
można mówić jedynie o uczestniczeniu w produkcji konkretnego produktu. Nie 
można tu bowiem mówić o indywidualnym charakterze takich czynności. Co 
więcej, prace te były wykonywane pod nadzorem brygadzisty, który demonstro-
wał, jak należy wykonywać czynności określone w umowie, a następnie spraw-
dzał poprawność ich wykonania, a także zlecał dokonanie określonych czynności 

303 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt III AUa 
837/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_000837_2012_Uz_2013-01-24_001 (11.10.2015).

304 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt III AUa 
746/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_000746_2012_Uz_2012-12-06_001 (19.10.2015).

305 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt 
III AUa 626/12, (http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000626_2013_Uz_2014-01-28_001 (03.11.2015).
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i kontrolował obecność w pracy. Czynności, o których tu mowa, nie wymagały 
też od dokonujących je osób posiadania specyficznych cech czy umiejętności306.

Podobną opinię na temat prac montażowych (polegających na montażu ba-
rier) wyraził SA w Gdańsku. Uznał on, że przedmiot umów cywilnoprawnych 
określono zbyt ogólnikowo, by można go uznać za dzieło. Według niego czynno-
ści podejmowane w ramach wykonania owych umów stanowiły jedynie pewien 
etap montażu, który zmierzał do finalnej realizacji produktu. Nie można więc 
uznać, że czynności montażowe służyły do osiągnięcia rezultatu, który miałby 
charakter samoistny, zindywidualizowany i konkretny307. W innym wyroku SA 
w Gdańsku uznał, że charakteru dzieła nie mają prace polegające na montażu 
okien. Zauważył on, że dziełem mogłyby być ewentualnie zamontowane okna 
jako całość prac z nimi związanych. Jeżeli jednak prace obejmowały wyłącz-
nie zamontowanie dostarczonych okien w przygotowanych uprzednio otworach 
ścian, to nie można uznać ich efektu za dzieło. Stanowią one bowiem jedynie 
czynności będące etapem budowy, zmierzające do finalnej realizacji obiektu 
budowy. Tym bardziej że w umowach badanych przez sąd chodziło o zamon-
towanie określonej ustnie liczby okien w sposób prawidłowy, nieodbiegający 
od zwykle stosowanego sposobu montowania okien określonego rodzaju. Taki 
montaż zaś wprawdzie wymaga odpowiedniego przeszkolenia, ale nie wymaga 
również posiadania nadzwyczajnych umiejętności308.

Odmiennie w sprawie wspomnianych wyżej umów orzekł SA w Krakowie, 
który uznał za dzieło prace montażowe polegające na montażu urządzeń służą-
cych do produkcji brykietów. Stwierdził on, że czynności montażowe będące 
przedmiotem umowy służyły osiągnięciu konkretnego, indywidualnego rezulta-
tu materialnego w postaci montażu urządzeń brykietowni w celu uruchomienia 
linii produkcyjnej309.

Sądy nie orzekają też w pełni jednolicie odnośnie do umów dotyczących 
wykonywania rozmaitych prac ogrodniczych. Sąd Apelacyjny w Białymsto-
ku nie uznał za dzieło prac polegających na strzyżeniu krzewów, tj. przycięciu 
bukszpanów i tui. Według sądu przedmiot umowy określono zbyt ogólnie, by 
można było uznać wspomniane prace za dzieło. Nie wskazano w niej bowiem 

306 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt III AUa 
1563/11, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_III_
AUa_001563_2011_Uz_2012-02-09_001 (23.09.2015).

307 III AUa 220/15.
308 III AUa 2065/12.
309 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III 

AUa 1235/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/152000000001521_
III_AUa_001235_2012_Uz_2013-02-28_001 (05.10.2015).
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indywidualnych parametrów dzieła, a wymóg nadania im określonego kształtu 
może spełniać cechy dzieła w razie zamówienia indywidualnego projektu albo 
w razie np. wyznaczenia wysokości krzewów, ich szerokości oraz innych cech 
indywidualizujących rezultat310. Przytoczony wyrok został skrytykowany przez 
M.P. Ziemniaka, który podnosi, że w przypadku umowy badanej przez sąd re-
zultat był mierzalny i łatwy do poddania testowi wad. Wyrok ten zaś pomija cel, 
w jakim strony zawarły rzeczoną umowę311.

Odmienne orzeczenie w sprawie umowy dotyczącej prac ogrodniczych 
wydał SA w Łodzi. Za dzieło uznał on przygotowanie gleby pod trawnik, 
posiania trawy i posadzenia innych roślin. Prace te były przygotowywane 
według planu przygotowanego przez wykonawcę dzieła, który nie posiada 
wykształcenia ogrodniczego. Za rezultat SA w Łodzi uznał urządzenie tere-
nu zielonego. Stwierdził, że rezultat ten jest konkretny, indywidualnie ozna-
czony, obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny. Pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą dzieła nie występował stosunek zależności lub 
podporządkowania312.

Z kolei SA w Szczecinie stwierdził, że nie można uznać za umowę o dzieło 
umowy, której przedmiotem było wykonywanie prac ogrodniczych w postaci 
przycinania drzew. W opinii tego sądu prace te sprowadzały się do wykonywania 
prostych powtarzalnych czynności. Były one wykonywane w sposób odtwórczy 
– bez własnej inwencji wykonawcy – stosownie do wskazówek zlecającego. Nie 
można tu więc mówić o wypracowaniu zindywidualizowanego rezultatu, który 
stanowi cechę umowy o dzieło. Wykonywanie owych czynności nie wiązało się 
z koniecznością posiadania przez wykonujące je osoby szczególnych kwalifi-
kacji czy predyspozycji – wystarczyło odpowiednie ich przeszkolenie albo po 
prostu poinformowanie jak należy wykonywać cięcie313.

Sądy różnie oceniały dotychczas umowy, których przedmiotem było wyko-
nywanie napraw oraz konserwacji urządzeń różnego rodzaju. Sąd Apelacyjny 
w Gdańsku wypowiadał się w sprawie umowy dotyczącej napraw urządzeń spa-
walniczych i przecierek plazmowych. Trzeba przy tym podkreślić, że umowy, 

310 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt III 
AUa 813/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/150500000001521_III_
AUa_000813_2013_Uz_2014-01-21_001 (29.09.2015).

311 M.P. Ziemiak, Swoboda..., s. 198.
312 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1043/12 http://

www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_AUa_001043_2012_
Uz_2013-02-28_001 (09.10.2015).

313 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt III AUa 405/14, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000405_2014_
Uz_2015-02-03_001 (15.11.2015).
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których dotyczyło to orzeczenie zakładały, że wykonawca będzie pozostawał 
w gotowości do wykonywania napraw i ich dokonywał w ilości i miejscu zgło-
szonym przez drugą stronę. Za to przysługiwało mu wynagrodzenie w stałej 
wysokości. Takie sformułowanie postanowień umowy praktycznie przesądzi-
ło o tym, że nie zakwalifikowano jej jako umowy o dzieło. Sąd Apelacyjny 
w Gdańsku uznał bowiem, że przedmiot umowy nie dotyczył osiągnięcia kon-
kretnego, materialnego rezultatu, możliwego do obiektywnej weryfikacji, ale do-
tyczył dyspozycyjności do wykonania rodzajowo określonych czynności. Stąd 
w umowie było istotne, że określone czynności zostaną wykonane, nie zaś to jaki 
zostanie osiągnięty rezultat314.

Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, że dziełem nie są czynności polegające na 
konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwaniu awarii i usterek. Podkreślił 
on, że czynności tego rodzaju są jednorodzajowe i powtarzają się. Co więcej, 
nie można ich poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. W przypadku 
czynności tego rodzaju zatem to nie wynik, ale określone działania były istotne 
dla realizacji umowy315.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie natomiast uznał za dzieło konserwację sieci hy-
draulicznej. Podkreślił on, że w analizowanej umowie wyznaczono zakres czyn-
ności, których wykonanie doprowadziło do rezultatu w postaci zakonserwowa-
nia konkretnej instalacji. Rezultat miał charakter jednorazowy, strony określiły 
go w umowie, a jego osiągnięcie nie wiązało się z systemowym wykonywaniem 
powtarzalnych czynności316.

Podobnie SA w Krakowie uznał za dzieło czynności polegające na wyko-
nywaniu przeglądu linii do brykietowni oraz przenośnika taśmowego. Stwier-
dził on, że indywidualnym rezultatem materialnym (dziełem) było tu wykona-
nie napraw i konserwacji317. Także SA w Poznaniu stwierdził, że dziełem jest 
usprawnienie instalacji odpływowej wody deszczowej. Podkreślił on, że ocze-
kiwanym przez strony umowy rezultatem było udrożnienie instalacji odpły-
wowej. Według SA w Poznaniu tak określony rezultat można uznać za dzieło, 

314 III AUa 564/12.
315 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt III AUa 353/15, 

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_AUa_000353_2015_
Uz_2015-08-05_001 (15.11.2015).

316 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt 
III AUa 385/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153000000001521_III_
AUa_000353_2015_Uz_2015-08-05_001 (03.11.2015).

317 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt, III 
AUa 861/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/152000000001521_III_
AUa_000861_2012_Uz_2012-12-05_001 (05.10.2015).
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ponieważ oznaczono z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych 
cech318.

Jednoznaczne stanowisko sądy wyrażały natomiast odnośnie do umów do-
tyczących ochrony. W opinii SA w Łodzi za dzieło nie można uznać strzeże-
nia obiektów i mienia. Czynności te nie mają charakteru działań przynoszących 
konkretny rezultat podlegający sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Sąd 
ten zwrócił uwagę, że pomiędzy stronami istniał stosunek podporządkowania, 
ponieważ sposób wykonywania przedmiotu umowy był ściśle określony przez 
zamawiającego, który następnie kontrolował sposób jego wykonywania319.

Podobnie w sprawie dotyczącej umowy, której przedmiotem była ochrona 
obiektu wypowiedział się SA w Szczecinie. Sąd podkreślił, że celem umowy 
było wykonywanie powtarzalnych czynności sprowadzających się do pilnowa-
nia mienia. Wykonanie umowy nie prowadziło więc do powstania nowego, uni-
katowego wytworu o zindywidualizowanych cechach. Prace te były wykony-
wane w miejscu określonym przez zamawiającego oraz w sposób przez niego 
określony. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zwrócił uwagę, że w żadnej mierze nie 
były one więc uzależnione od inwencji wykonawcy320.

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że umową o dzieło nie można określić umo-
wy, której przedmiotem jest dozorowanie parkingu, to jest: jego ochrony oraz 
utrzymania porządku na jego terenie, strzeżenia pojazdów na nim zaparkowa-
nych, pobierania opłat. Wskazał on, że wykonanie umowy nie doprowadziło do 
powstania rezultatu (dzieła) materialnego lub niematerialnego. Wskazanie takie-
go rezultatu nie byłoby możliwe tym bardziej ze względu na to, że nie można 
było określić jakie konkretnie czynności były wykonywane przez poszczególne 
osoby zajmujące się dozorowaniem parkingu321.

Brak jest rozbieżności w orzecznictwie również w odniesieniu do umów doty-
czących wykonywania transportu. Według SA w Gdańsku za umowę o dzieło nie 
można uznać umowy, której przedmiotem jest „świadczenie pracy kierowcy”. 
W istocie wykonanie umowy, o której tu umowa sprowadzało się do przejaz-
du do cementowni, pobraniu dokumentów oraz załadunku cementu, a następnie 

318 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 1435/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/Dzie$0142o/153500000001521_
III_AUa_001435_2012_Uz_2013-04-25_001 (19.10.2015).

319 III AUa 835/14.
320 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 października 2012 r., sygn. 

akt III AUa 486/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_
III_AUa_000486_2012_Uz_2012-10-30_001 (15.11.2015).

321 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt III AUa 
352/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_000352_2012_Uz_2012-11-29_001 (11.10.2015).
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przetransportowaniu go na rozładunku. Nie ustalono w nich przy tym, jaka będzie 
liczba kursów oraz miejsca dowozu cementu. Według SA w Gdańsku nie spre-
cyzowano więc w nich rezultatu, którego wykonanie miało być objęte umową. 
Umowy te sprowadzały się więc do powtarzalnego przewozu towaru, za które 
wypłacano w zasadzie stałe (miesięczne) wynagrodzenie, którego wysokość nie 
była uzależniona od wykonania poszczególnych czynności. Sąd ten podkreślił 
też, że nie jest sytuacją właściwą dla wykonawcy dzieła oczekiwanie na złożenie 
zamówienia, co miało miejsce w przypadku omawianych tu umów322.

Podobnie w sprawie usług transportowych określonych w umowie jako „do-
wóz grzybów” wypowiedział się SA w Poznaniu. Zwrócił on przy tym uwagę, 
że wykonywanie tych czynności miało miejsce kilkukrotnie przy wykorzystaniu 
sprzętu należącego do wykonawcy, a wysokość wynagrodzenia, które otrzymał 
uzależniono od ilości przejechanych przez niego kilometrów. W opinii SA w Po-
znaniu brzmienie umowy oraz sposób jej wykonywania prowadzi do wniosku, 
że istotą zobowiązania wykonawcy było podjęcie szeregu powtarzalnych czyn-
ności faktycznych. Nie powstał w tym przypadku samodzielny rezultat, który 
można by określić mianem dzieła323.

Brak zgodności w orzecznictwie sądowym można natomiast zaobserwo-
wać odnośnie do charakteru prawnego umów dotyczących organizacji różnego 
rodzaju wydarzeń. Według SA w Gdańsku za dzieło nie można uznać organi-
zacji zabawy dla dzieci sprowadzającej się do zachęcania dzieci do zabawy, 
wyjaśniania im zasad, zbierania rzutek i kółeczek. Czynności te bowiem nie 
przynoszą konkretnego, materialnego rezultatu możliwego do obiektywnej 
weryfikacji. Tak sformułowany przedmiot umowy kładzie raczej nacisk na go-
towość wykonawcy do podjęcia rodzajowo określonych czynności we wska-
zanym miejscu oraz czasie. Nie zakładały one bowiem autorskiego projektu 
zabawy dla dzieci324.

Sąd Apelacyjny w Łodzi nie uznał za umowę o dzieło umowy, której przed-
miotem było zaplanowanie, opracowanie według własnego pomysłu, zorga-
nizowanie i przygotowanie imprezy firmowej. Zwrócił on uwagę, że wyko-
nanie umowy nie prowadziło do stworzenia nowego, unikatowego wytworu 

322 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt III 
AUa 607/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_000607_2012_Uz_2012-10-23_001 (01.102015).

323 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 1397/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_
III_AUa_001397_2012_Uz_2013-04-18_001 (19.10.2015).

324 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 729/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_000729_2012_Uz_2012-11-08_001 (01.10.2015).
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o zindywidualizowanych cechach, o właściwościach określonych w umowie. 
Celem umowy było raczej planowanie, opracowanie, zorganizowanie ofert im-
prez firmowych. Czynności te były pozbawione innowacyjnej myśli, elementu 
własnej twórczości i miały charakter czynności powtarzalnych325.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał, że dziełem nie są czynności polegające na 
przygotowaniu sali do prelekcji, to jest ustawienie krzeseł, przygotowanie eks-
pozycji towarów oraz obsługa słuchaczy. Po zakończeniu prelekcji zaś czynności 
te sprowadzały się do uprzątnięcia sali. W opinii SA w Poznaniu istotą działań 
było tu więc dokonanie szeregu powtarzalnych czynności faktycznych, których 
celem było przeprowadzenie selekcji. Przygotowanie sali przed i po przepro-
wadzeniu prelekcji nie stanowi wszakże samodzielnego rezultatu, który można 
określić mianem dzieła. Sąd ten słusznie podkreślił, że gdyby uznać za zasadny 
argument, że rezultatem jest przygotowanie sali do prelekcji, to w ramach tej 
samej umowy wykonawca byłby następnie zobowiązany do jego usunięcia przez 
przywrócenie sali do stanu pierwotnego, sprzed prelekcji. SA w Poznaniu uznał 
więc, że istotą badanego przez niego stosunku prawnego nie było oddanie dzieła, 
a raczej staranne przygotowanie sali do przeprowadzenia w niej prelekcji a na-
stępnie jej uprzątnięcie326.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu oceniał również inne umowy, których przedmio-
tem było zorganizowanie prelekcji. W przypadku tych umów wykonawca był 
zobowiązany do podejmowania następujących czynności: znajdywanie uczest-
ników, umówienie ich, przygotowanie zaproszeń oraz potwierdzenie uczest-
nictwa. SA w Poznaniu podkreślił, że działania mające na celu przygotowanie 
prelekcji nie prowadziły do osiągnięcia indywidualnie oznaczonego rezultatu, 
a cechował je obowiązek należytej staranności. Osoba wykonująca wskazane 
czynności nie mogła bowiem odpowiadać za osiągnięcie zamierzonego skutku, 
tj. zgromadzenie kompletu uczestników prelekcji327.

Odmiennie w kwestii organizacji imprezy wypowiedział się natomiast SA 
w Rzeszowie. Przedmiotem umów ocenianych przez ów sąd była animacja, czyli 
zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Polegało to na tworzeniu własnego 
scenariusza imprezy, przygotowywaniu zabaw oraz organizowaniu czasu dzie-
ciom i dorosłym. W opinii SA w Rzeszowie celem tak skonstruowanych umów 

325 III AUa 18/14.
326 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt III AUa 1174/12, 

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUa_001174_2012_
Uz_2012-12-28_001 (15.11.2015).

327 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 października 2012 r., sygn. akt III 
AUa 919/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_000919_2012_Uz_2012-10-01_001 (19.10.2015).
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było wypracowanie oznaczonego rezultatu, który stanowił dzieło w rozumieniu 
art. 627 k.c.328.

Sądy zgodnie odmawiają przyznania charakteru umowy o dzieło umowom, 
których przedmiotem jest wykonywanie różnego rodzaju prac w przetwórstwie 
owoców. Sąd Najwyższy nie uznał za dzieło prac polegających na odpeszczaniu 
śliwek. Argumentował on, że umowa o dzieło nie polega na prostych i powta-
rzalnych czynnościach, które przygotowują owoce do spożycia lub do dalszego 
przetworzenia. Czynność polegająca na wyciąganiu pestek z zamrożonych śli-
wek „(…) nie jest niczym szczególnym i nie ma swojego odrębnego (indywidu-
alnego) charakteru oraz przeznaczenia”329.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że umowa, której przedmiotem jest zbiór 
owoców nie jest umową o dzieło. Sąd ten stwierdził, że celem owej umowy było 
zebranie jak największej ilości owoców, a nie ich ściśle określonej i indywidu-
alnie oznaczonej ilości. Nie można więc uznać, by w umowie określono dzieło, 
ponieważ wskazano w niej jedynie rodzaj czynności i czas przez jaki miały one 
trwać, a także cenę za kilogram zebranych owoców. O tego ile owoców zebrano 
zależała wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Z tego względu wysokości wy-
nagrodzenia nie można było określić w umowie. Sąd Apelacyjny w Szczecinie 
podkreślił również, że zbioru owoców mógł dokonywać ktokolwiek, w zasadzie 
kiedykolwiek, niezależnie od posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Wymóg 
dbania o czystość pojemników z owocami oraz o to, by zawierały one dojrzałe 
owoce, nie nadaje analizowanym czynnościom cech indywidualnych w stopniu 
uzasadniającym ich kwalifikacje jako wykonanie dzieła330.

Według SA w Poznaniu z kolei dziełem nie jest obranie i pokrojenie określo-
nej ilości owoców. Sąd zwrócił uwagę, że czynności te należą do najprostszych 
w toku produkcji sałatek. Nie wymagają one szczególnej wprawy i precyzji. Są 
także czynnościami o powtarzalnym charakterze. Stąd nie można, w opinii tego 
sądu, owych czynności za prowadzące do wytworzenia określonego rezultatu, 
który można by precyzyjnie zweryfikować331.

328 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2015 r., sygn. akt 
III AUa 143/15, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154000000001521_III_
AUa_000143_2015_Uz_2015-06-10_002 (15.11.2015).

329 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt II UK 201/12 http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/ii%20uk%20201-12-1.pdf (22.09.2015).

330 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt 
III AUa 360/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_
AUa_000360_2012_Uz_2012-09-20_001 (03.11.2015).

331 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 959/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_000959_2012_Uz_2013-01-17_001 (19.10.2015).



146 Rozdział 3. Pojęcie umowy o dzieło w świetle podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych

Sądy zgodnie oceniają też charakter prawny umów dotyczących wyko-
nywania czynności egzaminacyjnych. W opinii SA w Krakowie za umowę 
o dzieło nie można uznać umowy, której przedmiotem są czynności egzami-
nacyjne, t.j.: sprawdzenie dokumentów osób przystępujących do egzaminu, 
przeegzaminowanie tych osób, sporządzenie arkusza ocen, wydanie odpo-
wiednich dokumentów osobom, które uzyskały pozytywny wynik, sporzą-
dzenie protokołu zbiorczego, zarejestrowanie uprawnień oraz przekazanie 
dokumentacji. Sąd ten zwrócił uwagę na to, że czynności te nie przynosiły 
określonego rezultatu możliwego do obiektywnej weryfikacji. W umowie zaś 
położono nacisk na to, by w konkretnym czasie wykonano konkretne prace 
wymienione w umowie332.

Podobną opinię w sprawie czynności egzaminacyjnych wyraził SA w Łodzi. 
Wskazał on, że przedmiotem umowy było przeprowadzenie egzaminu. Charak-
ter tej pracy zaś polega na wykonywaniu określonych czynności i nie stanowi 
rezultatu w postaci wyodrębnionego dzieła. Czynności egzaminowania do po-
wstania nowego, unikatowego wytworu o zindywidualizowanych cechach okre-
ślonych w umowie333.

W orzecznictwie sądów nie widać także wątpliwości odnośnie do charakteru 
prawnego umów dotyczących wykonywania badań lekarskich. Sąd Apelacyjny 
w Krakowie stwierdził, że za umowę o dzieło nie można uznać umowy doty-
czącej przeprowadzania badań lekarskich. Poddawanie pacjentów badaniom 
oraz udzielanie im porad lekarskich nie stanowi bowiem działania przynoszą-
cego konkretny indywidualny rezultat materialny bądź niematerialny, lecz jest 
działaniem cyklicznym powtarzającym się, realizowanym w ramach staranne-
go działania. Dziełem nie jest również sporządzanie dokumentacji lekarskiej 
w wyniku przeprowadzonych badań oraz udzielonych porad. Sporządzanie 
takiej dokumentacji nie było bowiem przedmiotem takich umów i stanowiło 
jedynie czynność o charakterze pochodnym i ściśle technicznym334.

Podobnie kwestię przeprowadzania badań lekarskich ocenił SA w Łodzi. 
Zwrócił on uwagę na to, że udzielanie porad lekarskich w ramach umowy 
zawartej pomiędzy stronami miało miejsce w ustalonym z góry czasie oraz 
w ustalonych dniach, co jest sprzeczne z istotą umowy o dzieło, która zakłada 

332 III AUa 1929/13.
333 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 

1046/14 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_001046_2014_Uz_2015-05-13_001 (09.10.2015).

334 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt III 
AUa 612/13 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/152000000001521_III_
AUa_000612_2013_Uz_2013-11-13_002 (05.10.2015).
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swobodę wykonawcy co do miejsca i czasu jej wykonania. Sąd ten podkreślił 
też, że strony były związane trwałym stosunkiem prawnym, trwającym pięć 
lat. Zawierając umowy, które miały być wykonywane przez rok były w stanie 
określić jedynie zakres świadczonych usług, a nie ich rezultat. Wątpliwości SA 
w Łodzi wzbudził także sposób określenia wysokości wynagrodzenia, które 
było uzależnione od ilości czynności faktycznie wykonanych w danym mie-
siącu, stąd nie można uznać, by było ono uzależnione od jakości wykonanej 
pracy335.

Sądy zdają się nie mieć wątpliwości również odnośnie do umów, których 
przedmiotem jest świadczenie usług księgowych np.: przygotowanie danych 
i sporządzanie list płac, przygotowanie i przekaz elektroniczny do ZUS, archi-
wizacja dokumentów księgowych. Prace te zostały przez SN uznane za „(…) 
świadczenie oczywiście periodycznych takich samych rodzajowo czynności sta-
rannego działania”336.

Podobnie ocenił prace tego rodzaju SA w Gdańsku, który określił je jako 
„cyklicznie tożsame czynności”. Orzeczenie wydane w tej sprawie dotyczyło 
umów, których przedmiotem było księgowanie podatku VAT, wprowadzanie 
faktur do księgowego systemu informatycznego, uzgadnianie salda z kontrahen-
tami, a także inne czynności księgowe, które zlecano na bieżąco. Nie można 
więc tych czynności uznać za konkretne dzieła (ciąg dzieł), a jedynie za stan-
dardowe usługi z zakresu prowadzenia księgowości odznaczające się powtarzal-
nością i faktyczną ciągłością. Według tego sądu osoba prowadząca księgowość 
„(…) winna odznaczać się określonymi umiejętnościami np. rzetelnością, do-
kładnością i starannością wykonania, jednakże nie wymaga się od niej twórcze-
go zaangażowania w realizację projektu”337.

Jednolitość w orzecznictwie sądowym występuje również w przypadku 
oceny charakteru prawnego umów dotyczących segregowania odpadów. We-
dług SA we Wrocławiu za dzieło nie można uznać prac tego rodzaju. We-
dług niego przy tak określonym przedmiocie umowy realizacją zobowiązania 
z niej wynikającego jest wykonywanie pewnych czynności, a nie osiągnięcie 
określonego skutku. Czynności polegające na segregowaniu odpadów stano-
wią powtarzalne działania, które nie mają charakteru nowatorskiego. Rezul-
tatu owych czynności w postaci posegregowanych odpadów nie można utoż-
samiać z dziełem w rozumieniu art. 627 k.c., bowiem nie sposób go uznać 

335 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 
895/14 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_000895_2014_Uz_2015-04-09_001 (09.10.2015).

336 III UK 69/14.
337 III AUa 2154/14.
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za konkretny, indywidualny i oznaczony rezultat, który zamawiający chce 
osiągnąć338.

Podobnie w sprawie charakteru prawnego umowy dotyczącej segregowania 
odpadów wypowiedział się SA w Szczecinie. Stwierdził on, że dziełem nie jest 
dokonanie segregacji odpadów pozostałych po rozbiórce pokrycia dachu oraz 
załadowanie ich do kontenera. W opinii tego sądu tak określony przedmiot umo-
wy nie wskazywał na rezultat o zindywidualizowanym charakterze. Czynności 
podejmowane w celu wykonania umowy wprawdzie miały doprowadzić do po-
segregowania odpadów oraz ich usunięcia, stanowiły jednak powtarzalne prace, 
których ostatecznym rezultatem było doprowadzenie do uprzątnięcia miejsca po 
rozbiórce hali339.

Ze względu na zaakcentowaną już wyżej popularność umów o dzieło w ob-
rocie gospodarczym można zaobserwować stosowanie ich w celu wykonania 
świadczeń o zróżnicowanym charakterze. Wydaje się, że niektóre z tych świad-
czeń, ze względu na ich naturę, można określić jako typowe dla usług. Inne 
natomiast, w zależności od okoliczności faktycznych, mogą być zarówno przed-
miotem umowy o dzieło, jak i umowy o świadczenie usług.

Wśród tych pierwszych ocenie była poddawana na przykład umowa doty-
cząca działania w drużynie sportowej w charakterze zawodnika lub trenera. Sąd 
Najwyższy odmówił przyznania jej charakteru umowy o dzieło. Wskazał, że 
dzieło musi mieć indywidualny charakter i odpowiadać osobistym potrzebom 
zamawiającego, a zatem musi mieć byt niezależny od działania wykonawcy oraz 
możliwość uzyskania samodzielnej wartości w obrocie. Tego warunku nie speł-
niają zaś czynności faktyczne polegające na reprezentowaniu drużyny w charak-
terze zawodnika czy trenera, które mają charakter systematycznie świadczonych 
usług340.

Kolejna umowa, której odmówiono przyznania statusu umowy o dzieło 
dotyczyła zarządzania przedsiębiorstwem. W opinii SA w Gdańsku w istocie 
sprowadzała się ona do świadczenia usług związanych z wdrożeniem i prawi-
dłowym funkcjonowaniem autorskiego projektu. Celem zawartej umowy było 
więc staranie w celu osiągnięcia wyniku, jakim było zarządzanie produkcją 

338 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt III 
AUa 2487/13 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/155000000001521_III_
AUa_002487_2013_Uz_2014-04-23_001 (24.09.2015).

339 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 857/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000857_2012_
Uz_2013-03-26_001 (15.11.2015).

340 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt II UK 496/13, 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20uk%20496-13-1.pdf (17.09.2015).
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i zaopatrzeniem oraz jej kontrola. To zaś nie jest charakterystyczne dla umowy 
o dzieło341.

Sąd Apelacyjny w Katowicach z kolei stwierdził, że umowy o dzieło nie sta-
nowi umowa, której przedmiotem jest roznoszenie przesyłek (korespondencji 
prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą). Argumentował on, że wybór oso-
by, której powierzono roznoszenie korespondencji tego rodzaju wiąże się bez 
wątpienia z istniejącym wobec niej zaufaniem. Jest to bowiem niezwykle ważna 
praca w świetle ochrony danych osobowych i informacji związanych z funkcjo-
nowaniem Kancelarii Komorniczej. Wykonawca nie zobowiązał się, że dostar-
czy określoną ilość przesyłek, ponieważ w umowie zastrzeżono, iż te przesył-
ki, których nie udało mu się dostarczyć zostaną przez niego zwrócone i nadane 
przez operatora pocztowego. Stąd, w opinii SA w Katowicach, nie można mówić 
o rezultacie stanowiącym efekt jego pracy, a raczej o wykonywaniu prostych, 
powtarzających się czynności faktycznych342.

Za umowę o dzieło nie uznano również umowy, której przedmiotem było 
pełnienie nadzoru inwestorskiego. Według SA w Krakowie celem owej umowy 
było wykonanie czynności, które nie służyły przyniesieniu konkretnego, indy-
widualnego, samodzielnego rezultatu materialnego. Za taki rezultat nie można 
uznać złożenia podpisu na protokole odbioru budowlanego oraz dokonania wpi-
su „bez zastrzeżeń” do dziennika budowy, tym bardziej, że wystawienie takich 
dokumentów było poprzedzone innymi działaniami inspektora nadzoru w trakcie 
realizacji robót budowlanych. Zdaniem tego sądu należy więc uznać, że wysta-
wienie takich dokumentów stanowi jedynie element dokumentowania czynności 
podejmowanych przez inspektora nadzoru. Sprawowanie nadzoru inwestorskie-
go SA w Krakowie uznał więc za staranne działanie polegające na kontroli zgod-
ności wykonywanych prac budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, 
a także przepisami i wiedzą techniczną343.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu dokonał oceny umów, których przedmiotem 
było „sporządzanie dokumentacji ruchu osobowego i towarowego”. W istocie 
jednak czynności podejmowane przez wykonawcę sprowadzały się do pełnie-
nia obowiązków recepcjonisty (portiera), który dopiero w efekcie wykonywania 

341 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt III 
AUa 34/13 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151000000001521_III_
AUa_000034_2013_Uz_2013-11-21_001 (02.10.2015).

342 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 391/13 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151500000001521_III_
AUa_000391_2013_Uz_2013-12-19_001 (02.10.2015).

343 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt III 
AUa 860/14 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/dzie$0142o/152000000001521_
III_AUa_000860_2014_Uz_2015-02-12_002 (05.10.2015).
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owych czynności sporządzał raporty. W opinii SA w Poznaniu owe raporty nie 
stanowiły dzieła, ponieważ same w sobie nie miały racji bytu, a stanowiły jedy-
nie uboczny efekt wykonywania jego obowiązków jako portiera będąc niejako 
potwierdzeniem ich realizacji344.

W innym wyroku SA w Poznaniu stwierdził, że umową o dzieło nie jest 
umowa, której przedmiot stanowi podjęcie czynności zmierzających do uzyska-
nia nakazu zapłaty wobec każdorazowego dłużnika. Uzyskanie takiego naka-
zu wymagało podjęcia szeregu czynności faktycznych i prawnych, takich jak 
przeprowadzanie rozmów z dłużnikami, sporządzanie i wnoszenie pism do sądu 
oraz uczestniczenie w rozprawach. W przypadku tych umów nie można bowiem 
wskazać samoistnego rezultatu będącego samoistnym wytworem umiejętności 
wykonawcy. Co więcej, tak zakreślony rezultat nie był obiektywnie możliwy 
do osiągnięcia, ponieważ czynności podejmowane przez wykonującego umowę 
mogły doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia, ale nie musiały. Stąd wy-
konawca nie mógł się zobowiązać, że doprowadzi do wydania przez sąd nakazu 
zapłaty oraz wyegzekwuje należność od dłużnika345.

Sąd Apelacyjny Poznaniu odmówił też uznania za umowę o dzieło umowy, 
której przedmiotem było promowanie i sprzedaż produktów. Tak skonstruowany 
przedmiot umowy nie zakładał bowiem osiągnięcia samoistnego rezultatu będą-
cego wytworem umiejętności wykonawcy. Co więcej osiągnięcie rezultatu w po-
staci promowania i następnie sprzedaży produktów nie był obiektywnie osiągalny. 
W końcu nie był też ściśle zindywidualizowany, ponieważ obejmował wyłącznie 
czynności polegające na promowaniu i sprzedaży produktów, jednak bez wskaza-
nia konkretnej ilości346. Także umowa sprowadzająca się do znalezienia kontra-
henta gotowego do złożenia zamówienia na produkty, w opinii SA w Poznaniu, nie 
jest umową o dzieło. Taka praca bowiem sprowadza się w istocie do wykonywania 
powtarzalnych, technicznych czynności. Za konkretny, indywidualnie oznaczony 
rezultat nie można uznać złożenia zamówienia przez znalezionego kontrahenta347.

344 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 
1075/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_001075_2012_Uz_2013-02-13_001 (19.10.2015).

345 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt 
III AUa 622/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/153500000001521_III_
AUa_000622_2012_Uz_2012-11-14_001 (17.11.2015).

346 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt III 
AUa 330/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_
III_AUa_000330_2012_Uz_2012-09-06_001 (16.10.2015).

347 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt III 
AUa 447/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_III_
AUa_000447_2012_Uz_2012-09-27_001 (19.10.2015).
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Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził, że umowy o dzieło nie stanowi umo-
wa, której przedmiotem było: sprawdzanie i korygowanie układu kamer, szczel-
ności opłotowania, sprawdzanie, czy drogi ewakuacyjne są przejezdne, kontro-
lowanie, czy urządzenia gaśnicze są prawidłowo rozmieszczone, sprawdzanie 
zabezpieczenia alarmowego, oświetlenia zewnętrznego, systemów sygnalizacji. 
W ocenie tego sądu wykonywanie wymienionych obowiązków stanowiło sze-
reg powtarzalnych czynności faktycznych. Ich wyniku w postaci skontrolowania 
systemów zabezpieczeń nie można uznać za dzieło, ponieważ nie uzyskiwał on 
samodzielnego bytu i autonomicznej wartości w obrocie348.

Jak już wspomniano, sądy oceniały również wiele umów, których przedmio-
tem były świadczenia mogące stanowić albo dzieło, albo usługę, w zależności 
od okoliczności danej sprawy. Na przykład według SN nie stanowią dzieła czyn-
ności polegające na przemieszczaniu i układaniu drewna w stosy przy wykorzy-
staniu własnego środka transportu, bez nadzoru ze strony zamawiającego i bez 
wymagania osobistego świadczenia pracy. Czynności te bowiem nie przynoszą 
konkretnego, indywidualnego rezultatu materialnego, a jedynie są realizowane 
w ramach starannego działania349.

Z kolei SA w Szczecinie oceniał umowy dotyczące kontrolowania jakości. 
Uznał, że kontrola jakości, to jest czynności polegające na czyszczeniu poszcze-
gólnych części, nie prowadzi do wytworzenia dzieła. Podkreślił on, że czynno-
ści te wprawdzie prowadziły do powstania wytworów materialnych w postaci 
zmienionych, oczyszczonych elementów. Przeciwko uznaniu owej umowy za 
dzieło przemawiało jednak to, że nie określono w niej ilości takich elementów, 
które należało wyczyścić oraz czasu, w jakim miało to nastąpić. Stąd w opinii 
SA w Szczecinie nie wskazano stanu rzeczy, którego osiągnięcie świadczyłoby 
o wytworzeniu dzieła. Czynności objęte umową były natomiast cykliczne, ciągłe 
i dotyczyły nieskonkretyzowanej ilości materiału350.

Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, że dziełem nie jest układanie wykładzin. 
Stwierdził on, że prace wykończeniowe polegające na położeniu wykładziny 
podłogowej oraz przygotowaniu podłoża są powtarzającymi się czynnościami 
możliwymi do wykonania przez każdą osobę posiadającą stosowne umiejętności. 

348 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 1414/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_
III_AUa_001414_2012_Uz_2013-04-24_001 (19.10.2015).

349 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2000 r., sygn. akt II UKN 386/99 http://
www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/ii%20ukn%20386-99.pdf (23.09.2015).

350 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 października 2014 r. III AUa 91/14, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000091_2014_
Uz_2014-10-14_001 (17.11.2015).
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Sąd ten podkreślił przy tym, że czynności tego rodzaju mogą stanowić dzie-
ło, gdyby wiązały się ze stworzeniem przez własny intelektualny wysiłek oraz 
przez wybitne zdolności manualne artystyczny niepowtarzalny wzór z układa-
nej wykładziny. Wówczas taka praca wyróżniałaby się i byłaby samodzielnym 
dziełem351.

Interesujące orzeczenie wydał SA w Szczecinie, który dokonał oceny cha-
rakteru prawnego umów dotyczących produkowania żyłki oraz szczeciny. Sąd 
ten podkreślił, że patrząc wąsko jako na indywidualny stosunek prawny trze-
ba uznać, że strony zawarły oraz realizowały umowy o dzieło w warunkach 
przewidzianych na tego rodzaju umów. Wyrażały one wprost wolę zawiązania 
tego rodzaju stosunku prawnego, były realizowane zgodnie z góry powziętym 
zamiarem i prowadziły do przewidzianego w nich rezultatu. Ów rezultat był 
poddawany weryfikacji w zakresie istnienia wad w produkcie i rozliczany na 
z góry ustalonych warunkach. Zwrócił wszakże uwagę na to, że powtarzalne 
czynności, które były wykonywane w celu realizacji badanych przez niego 
umów, nie mogą prowadzić do powstania dzieła. Dziełem jest bowiem kon-
kretny, jednostkowy rezultat z góry ustalony przez strony. Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie ocenił również inne aspekty zawierania omawianych tu umów. 
Stwierdził, że umowy te dawały wprawdzie wykonawcom możliwość zaspo-
kojenia potrzeb bytowych, ale nie zapewniały gwarancji socjalnych. Z ko-
lei dzięki zawieraniu owych umów przedsiębiorca dający zlecenia na wyko-
nawców przerzucił ryzyko związane z bieżącą produkcją oraz prowadzoną 
działalnością. Ograniczył bowiem swoje ryzyko związane z brakiem zleceń. 
Nie ponosił też odpowiedzialności związanej z zatrudnianiem pracowników. 
Sąd ten podkreślił, że bieżąca produkcja prowadzona w ramach działalności 
gospodarczej nie może się odbywać w formie realizowania jednostkowych 
umów o dzieło na poszczególne etapy jednolitego procesu produkcyjnego. 
Według niego umowy tego rodzaju nie mogą stanowić podstawy prawnej dla 
zatrudniania osób przy bieżącej działalności podmiotu gospodarczego. Umo-
wy o dzieło zawierane w takich okolicznościach SA w Szczecinie uznał za 
nieważne, ponieważ warunki ich realizacji nie odpowiadają naturze prawnej 
tego rodzaju stosunku prawnego. Co więcej, taka sytuacja świadczy o po-
krzywdzeniu interesów państwa oraz wykonawców prac będących przed-
miotem umów. Zawieranie owych umów motywowane było bowiem chęcią 

351 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. akt III AUa 
474/14 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153000000001521_III_
AUa_000474_2014_Uz_2014-08-06_001 (13.10.2015).
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unikania ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, co z kolei prowadziło 
do naruszania zasad współżycia społecznego352.

Podłączanie maszyn również nie stanowi dzieła w opinii SA w Szczecinie. 
Według tego sądu wykonawca rzeczywiście dokonywał podłączeń maszyn, ale 
także wykonywał inne czynności, jakie wcześniej realizował w ramach stosunku 
pracy na stanowisku elektryka-automatyka. Przedmiot umów zawieranych z wy-
konawcą był określany bardzo ogólnie – tak samo w przypadku każdej umowy. 
Nie określono w nich liczby podłączeń, jakie miały być wykonane. Zwrócił on 
przy tym uwagę na to, że umowy o dzieło były z podpisywane z wykonawcą do-
piero po wykonanej pracy. Czynności te miały też charakter periodyczny. Były 
one wykonywane według ścisłych wytycznych podmiotu je zlecającego. Wyko-
nanie umowy sprowadzało się więc do podejmowania czynności technicznych 
i powtarzalnych, nie zaś do wytworzenia dzieła w postaci podłączania ściśle 
określonych maszyn353.

Według SA w Szczecinie dziełem nie jest montaż szyldów reklamowych. 
Wydając orzeczenie sąd ten podkreślił, że taki montaż można by uznać za dzie-
ło, gdyby rezultatem umowy były zamontowane konkretne szyldy reklamowe 
o parametrach określonych w zleceniu. Umowa badana przez SA w Szczecinie 
natomiast sprowadzała się do wykonania jedynie pewnego etapu związanego 
z produkcją szyldów reklamowych, to jest do ich zamontowania stosowanie do 
gotowego schematu. W opinii SA w Szczecinie czynności montażowe nie pro-
wadziły do dostarczenia nowego i zindywidualizowanego dzieła, a miały jedy-
nie powtarzalny oraz produkcyjny charakter354.

W opinii SA w Szczecinie za dzieło nie można też uznać usuwania zie-
mi. Orzeczenie to wprawdzie dotyczyło umowy, której przedmiotem było 
usuwanie ziemi w obrębie określonego terenu. Według SA w Szczecinie pra-
ce te jednak nie stanowiły dzieła, ponieważ efektem wykonania umowy nie 
było powstanie konkretnie oznaczonego rezultatu o indywidualnie oznaczo-
nych cechach ilościowych i jakościowych. Czynności te stanowiły w istocie 

352 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt 
III AUa 794/14, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_
AUa_000794_2014_Uz_2015-06-09_001 (17.11.2015).

353 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt III AUa 964/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_AUa_000964_2012_
Uz_2013-05-28_001 (17.11.2015).

354 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt 
III AUa 897/12, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_
AUa_000897_2012_Uz_2013-04-05_001 (17.11.2015).
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proste prace o powtarzalnym charakterze. Co więcej, były one realizowane 
w ramach statutowej działalności podmiotu zajmującego się działalnością tego 
rodzaju355.

Za umowę o dzieło SA w Szczecinie uznał natomiast umowę dotyczącą prze-
prowadzenia badania oraz wydania ekspertyzy. W opinii tego sądu rezultatem 
(dziełem) było przeprowadzenie specjalistycznych badań oraz sporządzenie pi-
semnej ekspertyzy z odniesieniu do konkretnego, z góry określonego obiektu. 
Zauważył on również, że czynności te nie były realizowane w ciągłym cyklu 
produkcyjnym zamawiającego. Miały one natomiast doraźny charakter wynika-
jący z jego konkretnej potrzeby356.

Z kolei wypowiadając się odnośnie do charakteru prawnego umów, których 
przedmiotem była legalizacja przyrządów pomiarowych SA w Szczecinie odmó-
wił uznania ich za umowy o dzieło. Warto przy tym nadmienić, że za legalizację 
sąd ten uznał zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i po-
świadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. 
W opinii tego sądu czynności podejmowane w celu wykonywania analizowa-
nych umów były regularnie wykonywane w długotrwałym przedziale czaso-
wym. Z uwagi na ich ciągłość oraz brak twórczego charakteru nie można więc 
uznać ich za prowadzące do wytworzenia dzieła. Ewidentnie jego zadaniem była 
swoista weryfikacja narzędzi z normami w celu ich legalizacji. Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie podkreślił też, że czynności te były wykonywane stosownie do 
ścisłych wytycznych podmiotu, które je zlecał, a także w zależności od jego 
potrzeb357.

W opinii SA w Łodzi nie stanowi dzieła wykonanie projektu graficznego. Sąd 
ten zwrócił uwagę na to, że czynności podejmowane w celu wykonania zawar-
tej umowy cywilnoprawnej niczym nie różniły się od zawartej później umowy 
o pracę na stanowisku grafika komputerowego. Czynności te nie prowadziły do 
powstania unikatowego wytworu o zindywidualizowanych cechach wskazanych 
w umowie. Były one pozbawione innowacyjnej myśli czy elementu własnej 
twórczości. Wręcz przeciwnie miały charakter prac powtarzalnych wykony-
wanych stosownie do poleceń prezesa spółki. Co więcej, umowa nie określała 

355 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 769/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_AUa_000769_2012_
Uz_2013-02-26_001 (03.11.2015).

356 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. akt 
III AUa 627/13, (http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_
AUa_000627_2013_Uz_2014-01-28_001 (03.11.2015).

357 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt III AUa 987/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_AUa_000987_2012_
Uz_2013-05-28_001 (03.11.2015).
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dzieła (rezultatu), jaki miał zostać osiągnięty wskutek jej wykonania, a jedynie 
rodzaj czynności, jakie miały zostać wykonane, czas ich wykonywania oraz na-
leżne za to wynagrodzenie358.

Według SA w Lublinie za umowę o dzieło nie można uznać umowy, której 
przedmiotem jest wykonywanie dekoracji wystawy oraz wystawianie towaru na 
regałach w sklepie. Istotą czynności tego rodzaju było ich stałe i powtarzalne 
wykonywanie. Celem ich podejmowania było zaś odpowiednie wyeksponowa-
nie określonych produktów. Ich rezultat nie stanowił wszakże wartości autono-
micznej w obrocie i nie miał zindywidualizowanego charakteru359.

Z kolei według SA w Poznaniu dziełem jest wykonanie schodów (biegów 
schodowych) o nietypowej konstrukcji. Wykonanie takich schodów według tego 
sądu stanowiło samoistny wytwór umiejętności wykonawcy dzieła. Zawarta 
z nim umowa przewidywała więc z góry materialny rezultat obiektywnie moż-
liwy do osiągnięcia. Był to też rezultat zindywidualizowany, ponieważ chodziło 
o wykonanie schodów o konkretnych i niepowtarzalnych parametrach technicz-
nych. SA w Poznaniu podkreślał przy tym, że chodziło o schody o indywidual-
nych cechach, których wykonanie było bardziej czasochłonne. Wykonanie scho-
dów powierzono wykonawcy, który posiadał odpowiednią wiedzę, niezbędną do 
wykonania takich schodów. Dzieło było zaś wykonywane z materiału dostarczo-
nego przez zamawiającego, ale po uzyskaniu wskazówek od wykonawcy dzieła 
odnośnie do ilości materiału oraz jego rodzaju 360.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie uznał za umowy o dzieło umów, których 
przedmiotem było wykonywanie prac melioracyjnych polegających na czysz-
czeniu rowów melioracyjnych. Zwrócił on uwagę na to, że zamawiający kon-
trolował stan rowów melioracyjnych, a następnie wskazywał jakie czynności 
powinny zostać wykonane na określonym obszarze, a zatem ściśle określone 
obszary robót były wskazywane wykonawcy na bieżąco. Strony nie mogły bo-
wiem przewidzieć w momencie zawierania umowy, jaka będzie ilość prac ko-
niecznych do wykonania. W opinii tegoż sądu w rzeczonych umowach można 
dopatrzyć się pewnego zindywidualizowania konkretnych czynności do wyko-
nania, jednak w przeważającej większości nie określono w nich indywidualnych 

358 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt III 
AUa 22/14 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/152500000001521_III_
AUa_000022_2014_Uz_2014-10-14_001 (06.10.2015).

359 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 750/14, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/155500000001521_III_AUa_000750_2014_
Uz_2015-06-02_001 (17.11.2015).

360 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1368/12, 
http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/153500000001521_III_AUa_001368_2012_
Uz_2013-04-18_001 (17.11.2015).
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parametrów i cech dzieła, które miało zostać wykonane. Za taką tezą, zdaniem 
SA w Białymstoku, przemawia również charakter czynności oraz okoliczności 
ich wykonania. Czynności te bowiem miały charakter powtarzalny (cykliczny) 
i wiązały się z naturalnymi zmianami występującymi w środowisku. Ich podej-
mowanie było konieczne do zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej na 
zmeliorowanych terenach. Ich intensywności nie można więc było z góry prze-
widzieć, ponieważ była ona uzależniona od bieżącego zapotrzebowania361.

W opinii SA w Białymstoku za umowę o dzieło nie można uznać umowy do-
tyczącej prac ślusarskich. Według tego sądu określenie przedmiotu umowy jako 
szeroko pojęte „prace ślusarskie” powoduje, że nie można uznać go za dzieło. 
Obejmuje on bowiem powtarzalne czynności, które nie zmierzają do wykonania 
indywidualnie oznaczonego dzieła. Prace te bowiem nie były zindywidualizo-
wane i wyodrębnione. Były one wykonywane przez zespół osób, które nie ko-
rzystały w tym zakresie ze swobody, jaką powinien posiadać wykonujący dzieło. 
Były one bowiem wykonywane według wytycznych zamawiającego362.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu odmówił uznania za umowę o dzieło umowy, 
której przedmiotem było wyginanie liter. Wygięte litery były następnie wyko-
rzystywane do tworzenia napisów reklamowych. Sąd ten zwrócił więc uwagę, 
że czynności te stanowiły pewien etap w procesie tworzenia napisu reklamo-
wego, przy czym w pozostałych etapach czynności było podejmowane przez 
inne osoby. Wyginanie liter w tym przypadku stanowiło więc szereg prostych 
powtarzalnych czynności faktycznych. Praca ta nie prowadziła zatem do wytwo-
rzenia dzieła jako konkretnego materialnego rezultatu pracy. Za każdym razem 
bowiem była wykonywana taka sama czynność – wyginanie liter o różnej wiel-
kości – stosownie do specyfikacji przedstawionej przez zamawiającego. Wszyst-
kie litery musiały być wygięte w taki sam sposób – według określonego wzoru, 
który zamawiający przedstawił wykonawcy. Nie można więc uznać, by miał on 
samodzielność w ich wykonywaniu363

W opinii SA w Katowicach dziełem nie jest paletyzacja bloczków tzn. uło-
żenie bloczków betonowych oraz ich opakowanie i zabezpieczenie na czas 
transportu. Według niego czynności te są pozbawione jakichkolwiek cech in-
dywidualności. Były bowiem wykonywane według wzoru dostarczonego przez 
zamawiającego, a wykonawcy nie mieli w tym zakresie swobody. Co więcej, 
paletyzacja bloczków stanowiła „(…) zespół prostych, zestandaryzowanych 

361 III AUa 84/15.
362 III AUa 12/13.
363 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 979/14, 

http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/153500000001521_III_AUa_000979_2014_
Uz_2015-06-18_001 (17.11.2015).
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i powtarzalnych czynności”, będąc w istocie ostatnim etapem procesu produk-
cji. Sąd ten zwrócił uwagę, że nadzór nad paletyzacją nie stanowił kontrolowa-
nia wad dzieła, a jedynie weryfikację zgodności wykonanej pracy z określonymi 
normami, stanowiąc raczej nadzór techniczny oraz nadzór z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy364.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu dokonał oceny umów, których przedmiotem był 
załadunek samochodu paletami. Uznał on, że istotę zobowiązania wykonawcy 
stanowiło podejmowanie szeregu powtarzalnych czynności faktycznych, któ-
rych nie można określić mianem dzieła. Nie prowadziły bowiem do powstania 
indywidualnie określonego rezultatu, który po jego wytworzeniu mógłby zyskać 
samodzielny byt i autonomiczną wartość w obrocie365.

W opinii SA w Poznaniu umową o dzieło nie jest umowa, której przedmiotem 
jest montaż długopisów. Sąd podkreślił, że czynności zmierzające do złożenia 
pewnej ilości długopisów mają charakter powtarzalnych czynności faktycznych 
i jako takie nie mogą nie mogą prowadzić do osiągnięcia rezultatu, który moż-
na by uznać za dzieło. Długopisy składane były według wzoru dostarczonego 
przez zamawiającego. Nie można więc uznać, że miały indywidualny charakter. 
Co więcej, świadczy to o braku swobody w wykonywaniu owych czynności. 
SA w Poznaniu zwrócił uwagę na sposób skonstruowania postanowień umowy, 
której przedmiotem było składanie długopisów. Otóż chodziło w niej o to, by 
złożono jak największą liczbę długopisów. Od tego bowiem zależała wysokość 
wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy 366.

Podsumowanie

Analiza licznego orzecznictwa sądowego wydanego w sprawach dotyczą-
cych badania umów cywilnoprawnych w celu ustalenia czy stanowią one tytuł 
do ubezpieczeń społecznych nasuwa podstawowe przypuszczenie, że brak jest 
tu jest w pełni jednolitych linii orzeczniczych. Taka sytuacja jest niewątpliwie 
rezultatem tego, że rozróżnienie umowy o dzieło od innych umów cywilnopraw-
nych, a zwłaszcza umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług, nie jest łatwym 

364 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt III 
AUa 203/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/151500000001521_III_
AUa_000203_2012_Uz_2012-10-23_001 (02.10.2015).

365 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt III 
AUa 1396/12 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/Dzie$0142o/153500000001521_
III_AUa_001396_2012_Uz_2013-04-18_001 (19.10.2015).

366 III AUa 1423/14.
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zadaniem. Badanie każdej umowy sprowadza się do analizowania jej treści, ale 
również oceny okoliczności towarzyszących jej zawarciu i wykonywaniu. Stąd 
rozstrzygnięcie odnośnie do charakteru prawnego konkretnej umowy zawsze za-
leży od uwzględnienia wielu faktów specyficznych dla każdej sprawy.

W świetle licznego orzecznictwa sądowego nie może dziwić opinia wyraża-
na w doktrynie, że umowy o dzieło należą do umów, które w praktyce wydają 
się źródłem najpoważniejszych problemów i wątpliwości w świetle orzecznic-
twa sądów oraz organów rentowych367. Nie można jednak zgodzić się ze sta-
nowiskiem, że w orzeczeniach sądów powszechnych dotyczą cech kwalifikacji 
umów o dzieło w sprawach ubezpieczeniowych nie są stosowane jasne kryteria 
rozróżniania umów o dzieło od innych umów cywilnoprawnych. Jedynym ce-
lem wydawanych orzeczeń i zawartej w nich argumentacji jest zaś „zwiększenie 
(maksymalizacja) wpływów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne”368. 
Analiza licznych orzeczeń przytoczonych w niniejszym opracowaniu wskazuje 
bowiem, że sądy wnikliwie analizują nie tylko treść umów, które organ rentowy 
uznał za umowy o świadczenie usług, lecz także okoliczności towarzyszące ich 
zawieraniu i wykonywaniu.

Analiza orzeczeń sądów dotyczących badania umów o dzieło w sprawach 
ubezpieczeniowych prowadzi również do wniosku, że judykatura zwykle po-
dziela stanowisko organu rentowego. Tym bardziej więc wątpliwości wzbudzają 
poglądy wielu reprezentantów nauki prawa, którzy zarzucają sądom „sankcjo-
nowanie” decyzji ZUS podejmowanych w analizowanych tu sprawach, a tak-
że „podzielanie” stanowiska tego organu z pomijaniem szczegółowej analizy 
przepisów k.c.369. Wydaje się, że obecnie stosowana praktyka „masowego” za-
wierania umów o dzieło, niezależnie od tego, co strony tak naprawdę chcą osią-
gnąć, prowadzi do częstego kwestionowania takich umów. Należy podkreślić, że 
stanowisko organu rentowego wyrażone w decyzji wydanej po przeprowadze-
niu postępowania administracyjnego bardzo często jest podzielane przez sądy 
rozpatrujące w postępowaniu cywilnym odwołania od decyzji wydanych przez 
ZUS. To zaś, że umowy o dzieło zwykle są kwestionowane zarówno przez organ 
rentowy, jak i przez sądy nie wynika z dążenia do „maksymalizowania wpły-
wów z tytułu składek”370, ale raczej z obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej 
i prawnej, której efektem jest niezwykła dzisiaj popularność umowy o dzieło.

367 M.P. Ziemiak, Swoboda, s. 176.
368 Tamże, s. 191; Tak też: M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Umowy cywilno-

prawne a składki na ubezpieczenia społeczne – zarys problemu, „Prawo Budżetowe Państwa 
i Samorządu”, 2014, nr 2, s. 30 i n. 

369 M. Wałachowska, J. Wantoch-Rekowski, Umowy..., s. 36.
370 Tamże, s. 30.



Zakończenie

Definicja umowy o dzieło, z jaką możemy się spotkać na gruncie prawa cy-
wilnego, w połączeniu z ujęciem słownikowym oznacza, że dziełem może być 
zarówno utwór literacki, naukowy, muzyczny, artystyczny, jak i pewne rodzaje 
czynności, takie jak wykonywanie rzeczy, praca, działanie oraz określenia, takie 
jak: wynik, rezultat pracy lub działania, wytwór.

Bardzo często występują trudności w odróżnieniu umowy o dzieło od innych 
umów cywilnoprawnych, takich jak umowy o świadczenie usług, umowy o pra-
cę czy umowy-zlecenia. W ramach stosunku pracowniczego, pracownik nie jest 
zobowiązany do osiągnięcia konkretnego rezultatu, ponadto pozostaje w stosun-
ku zależności od pracodawcy. Z kolei przy umowie-zleceniu inaczej określono 
przedmiot świadczenia, którym jest dokonanie czynności prawnej. Ponadto, do-
łożenie przez zleceniobiorcę należytej staranności i mimo tego nieosiągnięcie 
zamierzonego skutku nie może być poczytane jako niewykonanie zobowiązania.

Regulacje zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom 
osiągnięcie zamierzonego i prawnie dopuszczalnego skutku przy wykorzystaniu 
różnych umów. Tak więc wieloma metodami można doprowadzić do przejścia 
prawa własności określonej rzeczy, jednak przy różnym określeniu praw i obo-
wiązków stron. Różnice ujawnią się w przypadku oceny skutków prawnych nie-
wykonania zobowiązania i wymagana jest wówczas wnikliwa analiza charakteru 
poszczególnych czynności podjętych w ramach wykonywania umowy – w per-
spektywie przedmiotowo istotnych elementów danego rodzaju umów.

Analiza licznego orzecznictwa sądowego wydanego w sprawach dotyczą-
cych badania umów cywilnoprawnych w celu ustalenia czy stanowią one tytuł 
do ubezpieczeń społecznych nasuwa podstawowe przypuszczenie, że brak jest 
tu jest w pełni jednolitych linii orzeczniczych. Taka sytuacja jest niewątpliwie 
rezultatem tego, że rozróżnienie umowy o dzieło od innych umów cywilnopraw-
nych, a zwłaszcza umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług, nie jest łatwym 
zadaniem. Badanie każdej umowy sprowadza się do analizowania jej treści, ale 
również oceny okoliczności towarzyszących jej zawarciu i wykonywaniu. Stąd 
rozstrzygnięcie odnośnie do charakteru prawnego konkretnej umowy zawsze za-
leży od uwzględnienia wielu faktów specyficznych dla każdej sprawy.
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