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Teoretycznie kierowca gim-
busa może być zleceniobiorcą.
Trzeba jednak uważać, aby taka
umowa nie nabrała cech cha-
rakterystycznych dla stosunku
pracy. 
# Chodzi o to, aby kierowca np.
nie świadczył pracy zgodnie z
regulaminem pracy, w określo-
nych godzinach i na polecenie
przewoźnika lub bezpośred-
niego przełożonego >patrz
przykład umowy. 

W opisanej przez czytelnika
sytuacji istnieje ryzyko związa-
ne z powództwem o ustalenie
istnienia stosunku pracy – art.
189 kodeksu postępowania cy-
wilnego. 
# Kierowca gimbusa musi być
bowiem na konkretnych przy-
stankach w określonych godzi-
nach. Mimo to na prośbę czytel-
nika publikujemy wzór przy-
kładowej umowy z kierowcą
gimbusa.

Ryzykujemy, przyjmując
szofera na zlecenie

REKRUTACJA | Oferując kierowcy szkolnego gimbusa zlecenie,
uważaj, aby jego przełożony nie organizował mu codziennej pracy,
wydając wiążące polecenia i wyznaczając mu trasę

MARTA GADOMSKA

# – Prowadzę firmę transpor-

# tową. Szkoła podstawowa 
w mojej gminie zleciła mi
świadczenie usług trans-
portowych polegających na
dowozie dzieci do szkoły.
Kierowcę szkolnego gimbu-
sa chcę zatrudnić na
zlecenie. Jak ją sformuło-
wać? – pyta czytelnik DF.

UMOWA-ZLECENIE

zawarta w Warszawie 1 września 2008 r. między:
∑ Transbus sp. z o.o., ul. Akacjowa 540, 03-518 Warszawa, reprezentowaną przez Antoniego Kowalczyka,
prezesa zarządu, zwanego dalej zleceniodawcą, a
∑ Stanisławem Górą, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Brzozowej 8, legitymującym się dowodem
osobistym serii ACS 092357, zwanym dalej zleceniobiorcą.

§ 1
Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w formie prowadzenia
szkolnego gimbusa na warunkach określonych niniejszą umową. 
Zleceniobiorca będzie odbierał dzieci z poszczególnych przystanków komunikacji miejskiej w gminie
Nieporęt, począwszy od przystanku Leśny Park i skończywszy na przystanku Szkoła – Nieporęt.
Zleceniobiorca będzie również odwoził dzieci ze szkoły do domu, wysadzając je na poszczególnych
przystankach, od przystanku Szkoła – Nieporęt do przystanku Leśny Park.

§ 2
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami i wskazówkami
zleceniodawcy przy zachowaniu najwyższej staranności. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonywania niniejszej umowy. Wyjątkowo, gdy nie może
świadczyć umówionych usług, może go zastąpić wskazana przez niego osoba, którą zaakceptuje zleceniodawca.

§ 3
1. Za właściwe wykonanie umowy zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto
w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy płatne jest w terminie czterech dni od dnia doręczenia
zleceniodawcy rachunku.
3. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w banku PKO BP
o numerze 2044 1011 0000 4568 1712 60 2455.
4. O ile strony nie postanowią inaczej, zleceniodawca nie będzie pokrywać żadnych dodatkowych kosztów,
jakie poniesie zleceniobiorca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Z określonego w pkt 1 wynagrodzenia zleceniodawca będzie potrącał, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i na podstawie danych zawartych w oświadczeniu zleceniobiorcy stanowiącym integralną część
umowy, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na powszechne ubezpieczenie
zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4
W razie nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia zleceniodawca ma prawo do odmowy wypłaty
całości lub części umówionego wynagrodzenia.

§ 5
Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zleceniobiorcę.

§ 6
1. Umowa obowiązuje przez czas określony od dnia jej podpisania do 31 września 2009 r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej mowy przez drugą stronę.
3. Umowa wygasa w razie:
∑ śmierci zleceniobiorcy,
∑ utraty przez zleceniobiorcę zdolności do czynności cywilnoprawnych.

§ 7 
1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby zleceniodawcy.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 
ze stron.
5. Integralną część umowy stanowi załącznik z oświadczeniem zleceniobiorcy.

.................................................... ..........................................................
# (podpis zleceniodawcy) (podpis zleceniobiorcy)

ustawowe minimum) zaliczono
m.in.
∑ wynagrodzenia zasadnicze,
∑ dodatki stażowe, za szczegól-
# ne warunki pracy, wyrównaw-

cze,
∑ premie,
∑ nagrody,
∑ wynagrodzenia za dyżury,
∑ ekwiwalent za niewykorzy-
# stany urlop,
∑ wynagrodzenia urlopowe,
# chorobowe.

Systematykę podziału wyna-
grodzeń przedstawia schemat:

# To nie wynagrodzenie

# W załączniku odnajdziemy
także listę świadczeń, których w
ogóle nie zalicza się do wyna-
grodzeń. Jest ona zamknięta.
Zatem jeśli pracodawca wypła-
ca jakieś świadczenie, przy któ-
rym ma wątpliwości, jak je za-
kwalifikować, a nie znalazło się
na tej liście, to musi być wyna-
grodzeniem. Jeżeli tego świad-
czenia nie da rady przyporząd-
kować do innych rodzajów wy-
nagrodzeń (wskazanych w
schemacie), należy je zaliczyć
do osobowych.
# Świadczenie urlopowe wy-
mienia lista świadczeń niebędą-
cych wynagrodzeniami. Dlatego
czytelnik nie miał podstaw, aby
nie wypłacać mu z pensją wy-
równania do płacy minimalnej.
Wypłata świadczenia urlopo-
wego nie ma bowiem znaczenia
przy zapewnieniu podwładne-
mu co najmniej ustawowego
minimum.
# Oprócz świadczeń urlopo-
wych wynagrodzeniami nie są
także m.in.
∑ ekwiwalenty za pranie odzie-
# ży roboczej i ekwiwalenty za

używanie do pracy własnej
odzieży,

∑ wypłaty należności z tytułu
# odbywania podróży służbo-

wych,
∑ ryczałty pieniężne za używa-
# nie własnego pojazdu do ce-

lów służbowych,
∑ świadczenia z zakładowego
# funduszu świadczeń socjal-

nych,
∑ odprawy z tytułu rozwiązania
# umowy z przyczyn niedoty-

czących pracowników,
∑ nauczycielskie dodatki miesz-
# kaniowe,
∑ odprawy pośmiertne,
∑ odszkodowania wynikające z
# umowy o zakazie konkurencji.

Świadczenia urlopowego 
nie wliczamy do płacy minimalnej

ROZLICZENIA | Nie możesz pracownikowi uszczuplić
wyrównania do minimalnego wynagrodzenia tylko dlatego,
że w tym samym miesiącu wypłaciłeś mu już świadczenie
na poczet wakacji

ARKADIUSZ MIKA

# – Zatrudniamy pracowników

# na akord. Jeżeli w miesią-
cu któryś nie wypracowuje
kwoty równej minimalne-
mu wynagrodzeniu, to
wypłacamy mu wyrówna-
nie do 1126 zł. W lipcu 
nie wypłaciliśmy pod-
władnemu wyrównania, 
bo wcześniej daliśmy mu
świadczenie urlopowe. Czy
postąpiliśmy prawidłowo?
– pyta czytelnik DF.

Nie. Jeżeli wynagrodzenie
akordowe było niższe niż mini-
malne wynagrodzenie za pracę,
to pracownik powinien otrzy-
mać uzupełnienie pensji do
1126 zł, czyli kwoty tegoroczne-
go minimum. Zgodnie z art. 6
ust. 4 ustawy z 10 października
2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (DzU nr 200,
poz. 1679 ze zm.) do obliczenia
jego wysokości przyjmuje się
przysługujące pracownikowi
składniki wynagrodzenia i inne
świadczenia wynikające ze sto-
sunku pracy, zaliczone według
zasad statystyki zatrudnienia 
i wynagrodzeń określonych
przez Główny Urząd Statystycz-
ny do wynagrodzeń osobo-
wych. 

# Tylko trzy wyjątki

# Od tej zasady ustawa przewi-
duje tylko trzy wyjątki. Ustalając,
czy pracownik osiągnął co naj-
mniej wynagrodzenie minimal-
ne, nie bierze się pod uwagę: 
∑ nagrody jubileuszowej, 
∑ odprawy pieniężnej przysłu-
# gującej pracownikowi w

związku z przejściem na eme-
ryturę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy, 

∑ wynagrodzenia za pracę w
# godzinach nadliczbowych.

Oznacza to, że pozostałe
składniki wynagrodzenia zali-
czone przez GUS do wynagro-
dzeń osobowych uwzględnia
się w kwocie minimum. 
# Szczegółowy podział wyna-
grodzeń zawiera załącznik nr 1
do objaśnień do sprawozdaw-
czości z zatrudnienia i wynagro-
dzeń do nieobowiązującego
rozporządzenia prezesa Rady
Ministrów z 27 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia wzorów
formularzy sprawozdawczych,
objaśnień co do sposobu ich
wypełniania oraz wzorów kwe-
stionariuszy i ankiet statystycz-
nych stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych w
programie badań statystycz-
nych statystyki publicznej na
rok 2001 (DzU z 2001 r. nr 1, poz.
2 ze zm.). Do wynagrodzeń oso-
bowych (a więc do tych wyna-
grodzeń, które poza trzema wy-
jątkami uwzględniamy, ustala-
jąc, czy pracownik otrzymał

WYNAGRODZENIA

osobowe

udział w zysku
lub w nadwyżce 
bilansowej

trzynastki

honoraria
bezosobowe

agencyjno-
-prowizyjne
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