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Wybór formy zarobkowania 
a maksymalizacja wynagrodzenia netto.
Umowa o prac , umowy cywilnoprawne 

i w asna dzia alno  gospodarcza

Igor Postu a*, Olga Augustyniak**

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w artykule jest umowa o prac , umowy cywilnoprawne 
(umowa o dzie o i umowa zlecenia) oraz indywidualna dzia alno  gospodarcza w kontek cie 
wysoko ci wynagrodzenia netto uzyskiwanego przy tych formach zarobkowania. W analizie 
brane s  pod uwag  obci enia z tytu u podatku dochodowego oraz sk adek na ubezpieczenia 
spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne. Celem artyku u jest wykazanie, która z analizowanych 
form zarobkowania zapewnia maksymalne wynagrodzenie netto. Rozstrzygni cie tej kwestii 
zale y przede wszystkim od wysoko ci rocznych przychodów przy ka dej z form. Istotne jest 
tak e, jak obci enia podatkowe i sk adkowe wp ywaj  na kszta towanie si  wynagrodzenia 
netto w trakcie roku podatkowego. 

S owa kluczowe: umowy cywilnoprawne, w asna dzia alno  gospodarcza, umowa o prac , 
podatki, sk adki na ubezpieczenia spo eczne i ubezpieczenie zdrowotne. 
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The choice of earning form and maximization of net salary. 
The employment contract, civil contracts and own business

The analysis carried out in the article considers the amount of net remuneration obtained by 
an employment contract, civil contracts (contract of work and service contract) and individual 
economic activity. The analysis takes into account the burden of income tax and social and 
health insurance contributions. The aim of the article is to indicate which form of earning, 
from the analyzed in the research, provides maximum net salary. A settlement on this question 
depends primarily on the amount of annual revenue for each of the forms. In the article we 
present also how the tax burden and other contributories influence the development of net 
pay during the fiscal year.
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1. Wprowadzenie

Zachodz ce we wspó czesnym wiecie 
procesy globalizacji rynku pracy, rozwoju 
technologii, a tak e rosn ca konkurencja 
przyczyniaj  si  do ewolucji standardo-
wych instytucji rynku pracy. W wyniku tego 
widoczne staj  si  tendencje zast powania 
tradycyjnego stosunku pracy umowami 
znacznie odbiegaj cymi od tego wzorca. 
Ewolucja form zatrudnienia wprowadza 
nowe postrzeganie poj cia pracy jako 
bardziej elastycznej, zmiennej i mobilnej. 
W Polsce wyrazem tej tendencji jest istotne 
od kilku lat znaczenie umów cywilnopraw-
nych oraz samozatrudnienia. 

Znaczenie tych dwóch form potwier-
dzaj  dost pne raporty i dane statystyczne 
dotycz ce ró nych formy zatrudnienia 
i zarobkowania w Polsce i w Unii Europej-
skiej. Wed ug danych Pa stwowej Inspekcji 
Pracy, w 2015 roku w podmiotach obj tych 
jej kontrol  13,1% ogó u osób pracuj -
cych stanowi y osoby wiadcz ce prac  
na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Spo ród 13 043 przeanalizowanych umów 
cywilnoprawnych 3 482 nosi o cechy umów 
o prac  (26,7%). Oznacza to, e w tych 
przypadkach powinny by  zawierane z pra-
cownikami umowy o prac , a nie umowy 
cywilnoprawne (Sprawozdanie G ównego 
Inspektora Pracy z dzia alno ci Pa stwo-
wej Inspekcji Pracy, 2016, s. 90). Wed ug 
najnowszych dost pnych danych G ównego 
Urz du Statystycznego, w IV kwartale 
2014 roku spo ród 16 018 000 pracuj cych, 
2 927 000 osób pracowa o jako samozatrud-
nieni (Rocznik Statystyczny Pracy, 2015, 
s. 135). W porównaniu z innymi krajami 
Unii Europejskiej w 2014 roku Polska znaj-
dowa a si  w czo ówce pa stw o najwy szym 
odsetku osób samozatrudnionych (17,7% 
ogó u zatrudnionych), po Grecji i W oszech 
(odpowiednio 30,4% oraz 21,9%), przy 
redniej unijnej 13,5% (Hatfield, 2015; za: 

Eurostat Labour Market Database, 2015). 
Nale y mie  na uwadze, e do osób samo-
zatrudnionych zalicza si  zarówno osoby, 
które prowadz  dzia alno  gospodarcz , 

jak i osoby, które de facto wiadcz  prac  
na rzecz konkretnego podmiotu, maj c 
jedynie status osoby samozatrudnionej. 

Wprowadzenie elastycznych form za  -
trudnienia w Polsce z jednej strony „uwal-
nia” pracowników od ich miejsca pracy, 
a dla pracodawców oznacza mniejsze 
koszty pracy i korzystnie wp ywa na kon-
kurencyjno  firm. Z drugiej strony, ela-
styczne formy zatrudnienia nie zapewniaj  
stabilizacji zawodowej i poczucia pewno ci 
zatrudnienia, pozbawiaj  osoby zatrud-
nione korzystania z pe ni praw pracowni-
czych i nierzadko wi  si  z obni eniem 
standardów bezpiecze stwa socjalnego 
i stabilizacji zatrudnienia. Pomimo wielu 
kontrowersji wyst puj cych w  dyskusjach 
na temat elastycznych form zatrudnienia, 
nie mo na jednoznacznie stwierdzi , e s  
one zjawiskiem zupe nie niekorzystnym dla 
osób zatrudnionych. Potencja  zatrudnie-
nia na podstawie innej ni  stosunek pracy 
mo e tkwi  bezpo rednio w korzy ciach 
finansowych dla osoby wiadcz cej prac  
w postaci wy szego wynagrodzenia netto. 
Nie ulega jednak w tpliwo ci, e z punktu 
widzenia pracownika stosunek pracy jest 
form  najbardziej stabiln . Nie ponosi on 
bowiem ryzyka dotycz cego na przyk ad 
pozyskiwania zlece  czy te  utraty sk adni-
ków maj tkowych1. Umowa o prac  umo -
liwia tak e korzystanie z p atnego urlopu 
oraz urlopu wychowawczego. Prowadz c 
dzia alno  gospodarcz , przedsi biorca nie 
korzysta z tych przywilejów. Co wi cej, jest 
obarczony wy czn  i kompletn  odpowie-
dzialno ci  za swoje decyzje. 

Maj c powy sze na uwadze, trzeba zda-
wa  sobie jednak spraw  z faktu, e je eli 
za podstawowe kryterium ró nicuj ce 
atrakcyjno  rodzajów zatrudnienia przyj-
miemy dochód netto, oka e si , e kwestia 
wyboru najlepszej umowy nie zawsze jest 
prosta i jednoznaczna. Celem artyku u jest 
wskazanie tych form zarobkowania, które 
s  najatrakcyjniejsze z punktu widzenia 
maksymalizacji wynagrodzenia netto. 

Wyniki przeprowadzonych bada ma    j  
przede wszystkim walor praktyczny, 
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zarówno z punktu widzenia systemowego, 
jak i z punktu widzenia przedsi biorców, 
czy osób wchodz cych na rynek pracy. Zna-
czenie systemowe wi e si  z planowanymi 
reformami podatku dochodowego oraz 
sk adek na ubezpieczenia spo eczne i ubez-
pieczenie zdrowotne. Wed ug zapowiedzi 
obecnego rz du, na razie nieznajduj cych 
odzwierciedlenia w projekcie ustawy ani 
innych oficjalnych dokumentach, te daniny 
maj  by  zast pione jednolitym podatkiem 
dochodowym o charakterze progresywnym 
w zale no ci od wysoko ci rocznych docho-
dów podatnika (Ko odziej, 2016). Przy 
konstruowaniu takiego podatku konieczne 
jest odniesienie do wynagrodzenia netto 
z poszczególnych form zarobkowania przy 
ró nej wysoko ci zarobków. Z punktu 
widzenia pojedynczego przedsi biorcy czy 
uczestnika rynku pracy wyniki bada  s  
istotne, poniewa  pozwalaj  skalkulowa  
wysoko  wynagrodzenia netto z ró nych 
form zarobkowania przy ró nych uwarun-
kowaniach i wysoko ciach miesi cznych 
zarobków. Artyku , cho  bezpo rednio nie 
odnosi si  do teorii z zakresu zarz dzania, 
nawi zuje do nurtu przedsi biorczo ci 
w naukach o zarz dzaniu.  Przedsi bior-
czo  mo e by  bowiem rozumiana jako 
identyfikacja, ocena i wykorzystanie szansy 
czy okazji (Timmons, 1999; Shane i Ven-
kataraman, 2000). Decyzja co do wyboru 
formy zarobkowania jest decyzj  wyma-
gaj c  zachowa  przedsi biorczych i jako 
taka powinna by  podejmowana w odnie-
sieniu do rzetelnych i wiarygodnych danych 
dotycz cych wysoko ci obci e  daninami 
publicznymi z tego tytu u. 

2. Metodologia

W artykule analizie poddano warianty 
zatrudnienia cywilnoprawnego (oddziel-
nie dla umowy zlecenia i umowy o dzie o), 
stosunku pracy oraz samozatrudnienia. 
W badaniu skoncentrowano si  na sk ad-
nikach wynagrodzenia w a ciwych dla 
poszczególnych rodzajów zatrudnienia. 
Przy stosunku pracy oraz umowach cywil-
noprawnych analiz  przeprowadzono 
oddzielnie przy za o eniu 20% kosztów 
uzyskania przychodów (dalej: KUP) i przy 
50% stawce tych kosztów stosowanej przy 
przeniesieniu praw autorskich w ramach 
umowy o prac  oraz umów cywilnopraw-
nych. Pomimo e powszechnie przyj o si , 
i  50-procentowe koszty uzyskania przycho-

dów mo na stosowa  tylko w przypadku 
umów o dzie o, stosunek prawny, w ramach 
którego twórca uzyskuje przychód z praw 
autorskich, nie ma znaczenia. Mo e to by  
zatrudnienie zarówno na podstawie umowy 
o prac , jak i umowy dzie o lub umowy 
zlecenia. Konieczne jest natomiast, aby 
twórca dokona  rozporz dzenia prawami 
autorskimi do swojego utworu poprzez 
ich przeniesienie na drug  stron  umowy 
lub udzielenie tej stronie licencji (Woje-
wódzki S d Administracyjny w Warszawie, 
2010). 

Zmienno  struktury ca kowitego 
rocznego kosztu pracy w zale no ci od 
rodzaju umowy i wysoko ci zarobków 
wp ywa dodatnio lub ujemnie na wielko  
dochodu „na r k ” przy stosowaniu ró -
nych form zatrudnienia. Dlatego te  obli-
czenia i interpretacja wyników prowadzone 
s  na podstawie sze ciu ró nych wysoko-
ci miesi cznego wynagrodzenia brutto: 

3000 z , 6000 z , 9000 z , 12 000 z , 15 000 z  
i 20 000 z . Tak szeroko uj ta perspektywa 
zarobkowania umo liwia wskazanie najbar-
dziej atrakcyjnych rodzajów zatrudnienia 
dla ró nych wielko ci dochodu. Roczna 
perspektywa czasowa ma na celu uwzgl d-
nienie efektu zastosowania mniejszych sta-
wek procentowych w pierwszych miesi cach 
roku i wi kszych stawek w kolejnych mie-
si cach z tytu u przekroczenia ustawowego 
progu dochodowego. W badaniu wzi to 
tak e pod uwag  roczne ograniczenie pod-
stawy wymiaru sk adek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, które w 2016 roku 
wynosi 121 650 z  (Obwieszczenie Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej 
w roku 2016 oraz przyj tej do jej ustale-
nia kwoty prognozowanego przeci tnego 
wynagrodzenia, 2015). Przyj te roczne 
ramy czasowe pozwalaj  na uzyskanie spój-
nych wyników dla ró norodnych wielko ci 
wynagrodze , a tym samym gwarantuj  ich 
porównywalno . 

Ponadto, w celu uzyskania porównywal-
nych wyników, w analizie przyj to pewne 
wspólne za o enia dotycz ce profilu osoby 
wiadcz cej prac . Za o ono, e osob  t  

nie jest student ani emeryt czy te  rencista 
ze wzgl du na du e znaczenie tego statusu 
dla obowi zku ZUS. Badanie w ka dym 
z analizowanych przypadków przeprowa-
dzone jest poza tym dla pe nego wymiaru 
czasu pracy, tj. 160 godzin w miesi cu. 
W sytuacji wymagaj cej okre lenia kosztów 
uzyskania przychodu, w ka dym przypadku 
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wskazywano 75% jako cz  czasu pracy 
po wi conej przygotowywaniu utworów 
podlegaj cych prawu autorskiemu. Uzy-
skane w analizie wyniki zosta y obliczone 
na rok podatkowy 2016 za pomoc  kalku-
latorów wynagrodze  dost pnych online 
i uwzgl dniaj cych kwestie zwi zane z pro-
gami podatkowymi oraz kwot  woln  od 
podatku. 

3. Zmiana wynagrodzenia netto 
na przestrzeni roku w zale no ci 
formy zarobkowania 

Przedstawione poni ej zestawienie 
czterech rysunków (rysunek 1) przedsta-
wia ogólne kierunki zmian wynagrodzenia 
netto na przestrzeni roku w zale no ci 
od czterech wybranych form zarobkowa-
nia oraz wielko ci wynagrodzenia brutto. 
Zauwa enie pewnych tendencji na wykre-
sach pozwala zrozumie  schemat, wed ug 
którego w praktyce funkcjonuj  sk adniki 
wynagrodzenia oraz pozwala na wyci gni -

cie wniosków co do najmniej i najbardziej 
korzystnych rodzajów umów.

W dalszej cz ci analizy przedstawiona 
zostanie op acalno  poszczególnych rodza-
jów umów na tle wynagrodze  netto w per-
spektywie rocznej. Na podstawie sk ad-
ników wynagrodzenia omówione zostan  
tak e przyczyny opisanych powy ej tenden-
cji oraz ró nic w korzy ciach finansowych 
w zale no ci od zawartej umowy.

4. Umowa o prac  przy 
standardowych i autorskich 
kosztach uzyskania przychodu

Ró nica mi dzy zwyk ym etatem a eta-
tem z mo liwo ci  stosowania 50% KUP 
sprowadza si  do odmiennego wyznacza-
nia kosztów pomniejszaj cych podstaw  
opodatkowania, a co za tym idzie innej 
kwoty wynagrodzenia netto. Nie ulega 
zatem w tpliwo ci, e wy sze koszty uzy-
skania przychodu czyni  etat z 50% KUP 
zdecydowanie bardziej atrakcyjn  propo-

Rysunek 1. Miesi czne wynagrodzenie netto z tytu u umowy o prac , umowy zlecenia 20% KUP, umowy 

o dzie o 20% KUP i umowy o dzie o 50% KUP przy wynagrodzeniu brutto w wysoko ci: 6000 z , 9000 z , 

12 000 z  i 15 000 z
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator wynagrodze . Pozyskano z: http://samozatrud-
nienie.kalkulator-plac.eu/porownywarka-wysokosci-wynagrodzen (10.10.2016).
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zycj . Stosowanie 50% KUP to mo liwo  
dost pna dla szerokiego grona pracowni-
ków, którzy w swojej pracy przygotowuj  
ró nego typu opracowania, analizy czy te  
procedury.  

Ze wzgl du na wej cie w drugi próg 
podatkowy zaliczka na podatek dochodowy 
przy wynagrodzeniu równym 12 000 z  rady-
kalnie wzrasta w pa dzierniku (z 995 z  do 
2429 oraz ok. 2780 z  w kolejnych miesi -
cach). Wynagrodzenie brutto w wysoko ci 
15 000 z  powoduje wzrost zaliczki w sierp-
niu (z 1260 z  do 3057 z  oraz prawie 3500 z  
w kolejnych miesi cach), z kolei wynagro-
dzenie brutto równe 20 000 z  oznacza 
zmian  zaliczki ju  od czerwca (zmiana 
z 1703 z  do 4 103 z  w czerwcu oraz ponad 
4600 z  w kolejnych miesi cach). Dok ad-
nie o jeden miesi c pó niej wynagrodzenie 
brutto osi ga limit sk adek ZUS w postaci 
30-krotno ci prognozowanego przeci tnego 
wynagrodzenia miesi cznego na dany rok 
(w 2016 r. jest to 121 650 z ). Od tego mie-
si ca do ko ca roku pracownik nie odpro-
wadza sk adek emerytalnych i rentowych. 
Cz  sk adek ZUS pracodawcy pozostaje 
natomiast op acana do ko ca roku, jed-
nak ulega znacznemu zmniejszeniu. Takie 
zbiegni cie si  w czasie wzrostu zaliczki 
na podatek dochodowy i redukcji sk a-
dek ZUS skutkuje najwi kszym spadkiem 
wynagrodzenia netto w miesi cu zmiany 
warto ci zaliczki, po czym wskutek „opó -
nionej” o jeden miesi c redukcji sk adek 
powoduje widoczne zwi kszenie wynagro-
dzenia netto. Zwi kszenie to nie zapewnia 

jednak powrotu do poziomu pierwotnego, 
poniewa  obni enie niewielkich warto ci 
sk adek ZUS nie jest w stanie zreduko-
wa  wp ywu znacznego wzrostu zaliczki na 
podatek.

Ca kowite roczne wynagrodzenie netto 
z tytu u stosowania w umowie o prac  
autorskich kosztów uzyskania przychodu 
jest przeci tnie wy sze o 10% w stosunku 
do stosowania standardowych kosztów 
uzyskania przychodu. Przy miesi cznym 
wynagrodzeniu brutto od 3000 z  do 9000 z  
ró nica ta wynosi 8%, najwi ksza jest dla 
kwoty 12 000 brutto, dla pozosta ych dwóch 
analizowanych warto ci wynosi odpowied-
nio 11% i 10%. Na rysunku 3 przedsta-
wiono tendencje zmian wynagrodze  
w poszczególnych miesi cach roku z tytu u 
stosowania 50% KUP.  

Podobnie jak w przypadku standardo-
wych kosztów stosowanie 50% KUP nie 
powoduje zmiany wynagrodzenia netto przy 
kwotach brutto 3000 z –9000 z . W pozosta-
ych przypadkach pierwsze modyfikacje s  

zauwa alne w postaci wzrostów, a nast p-
nie spadków poni ej warto ci pocz tko-
wej. Dzieje si  tak w wyniku pocz tkowo 
wzgl dnie niewielkich wzrostów zaliczek 
na podatek dochodowy przy jednoczesnej 
znacznej redukcji sk adek ZUS. W kolej-
nych miesi cach zaliczka zwi ksza si  ju  
w wyra nym stopniu, podczas gdy sk adki 
ZUS ulegaj  dalszej tendencji spadkowej.

Radykalny spadek wynagrodzenia netto 
przy kwocie brutto 15 000 z  jest zdetermi-
nowany bardzo wysok  zaliczk  na poda-

Rysunek 2. Umowa o prac  i standardowe koszty uzyskania przychodu – miesi czne wynagrodzenie 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator wynagrodze . Pozyskano z: http://samozatrud-
nienie.kalkulator-plac.eu/porownywarka-wysokosci-wynagrodzen (10.10.2016).
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tek w listopadzie i grudniu – cznie jest to 
prawie 7000 z , podczas gdy od stycznia do 
sierpnia zaliczka wynosi a nieca e 400 z . 
Zmniejszenie dochodu „na r k ” jest 
przede wszystkim konsekwencj  tego, e 
po wyczerpaniu ustawowego limitu w wyso-
ko ci 42 764 z  p atnikowi nie przys uguj  
ju  50% KUP. 

5. Umowy cywilnoprawne 
z zastosowaniem standardowych 
i autorskich kosztów uzyskania 
przychodu

Zarówno przy umowie zlecenie, jak 
i umowie o dzie o mog  by  zastosowane 
20% i 50% KUP. Te drugie – je eli wyko-

nuj cy dzie o lub zleceniobiorca przekazuje 
drugiej stronie umowy prawa autorskie. 
Roczne wynagrodzenie netto, wynikaj ce 
z zarobkowania na podstawie umowy zle-
cenia (kolejno z 20% i 50 KUP) i z umowy 
o dzie o (kolejno z 20% i 50% KUP), przy 
za o eniu, e nie istniej  zbiegi tytu ów 
ubezpiecze  (czyli, e dana osoba nie zara-
bia jednocze nie z kliku tytu ów np. umowy 
o prac  i umowy cywilnoprawnej), przed-
stawiono w tabeli 1. 

W ka dym z badanych przedzia ów 
rocznego wynagrodzenia brutto umowa 
o dzie o z 50% KUP i 20% KUP zapew-
niaj  najwy sze wynagrodzenie netto, co 
wynika oczywi cie z braku obowi zku op a-
cania sk adek ZUS obu stron tych umów.

Tabela 1. Roczne wynagrodzenie netto z tytu u umów cywilnoprawnych z zastosowaniem 20% i 50% KUP

Roczne wynagrodzenie netto (z )

Roczne wynagrodzenie 
brutto (z )

Umowa zlecenia 
z 20% KUP

Umowa zlecenia 
z 50% KUP

Umowa o dzie o 
z 20% KUP

Umowa o dzie o 
z 50% KUP

 36 000  26 947  28 243  30 816  32 268

 72 000  53 894  56 474  61 632  64 548

108 000  80 842  84 718  92 448  96 816

144 000 109 911 114 088 123 264 127 074

180 000 140 276 143 483 154 080 156 914

240 000 190 887 192 476 205 440 206 658

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator wynagrodze  netto i brutto. Pozyskano z: http://
www.pit.pl/kalkulator-wynagrodzen-netto-i-brutto/ (09.05.2016).

Rysunek 3. Umowa o prac  i autorskie koszty uzyskania przychodu 50% – miesi czne wynagrodzenie 
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Jak wida  z analizy danych zawartych 
w tabeli 1, do wysoko ci 108 000 z  brutto 
rocznie, umowa zlecenia z 50% KUP jest 
o prawie 5% bardziej korzystna od umowy 
zlecenia z 20% KUP. Podobnie, stosowa-
nie 50% kosztów w umowie o dzie o jest 
o 5% bardziej op acalne ni  stosowanie 
kosztów standardowych. Wy szy z bada-
nych przedzia ów rocznego wynagrodzenia 
brutto wi e si  z przekroczeniem limitu 
42 764 z  dla 50% KUP oraz zmianami 
w wysoko ci sk adek zdrowotnej i ZUS. 
Nale y zwróci  uwag , e dysproporcje 
w zarobkach pomi dzy czterema opisa-
nymi rodzajami umów ulegaj  wyra nemu 
zmniejszeniu w miar  wzrostu wysoko ci 
rocznego wynagrodzenia brutto. Stoso-
wanie podwy szonych kosztów uzyskania 
przychodów w umowie zlecenia i umowie 
o dzie o staje si  coraz mniej op acalne 
(ok. 3% i poni ej 1% ró nicy odpowied-
nio przy wynagrodzeniu brutto 144 000 z  
i 240 000 z ). Podobnie, mniejsze staj  si  
dysproporcje w zarobkach z tytu u standar-
dowej umowy zlecenia i umowy o dzie o, 
gdy  zwi kszona atrakcyjno  finansowa 
umowy o dzie o ostatecznie spada dwukrot-
nie w stosunku do umowy zlecenia i wynosi 
ju  tylko 7% przy rocznym wynagrodzeniu 
brutto w wysoko ci 240 000 z . 

Istotnym spostrze eniem jest zatem 
fakt, e aspekt korzy ci finansowej przy 
wyborze najbardziej dogodnej umowy 
cywilnoprawnej odgrywa zdecydowanie 
wi ksz  rol  przy ni szych zarobkach, 
tj. od 3000 z  do 9000 z  brutto miesi cz-

nie. Je li natomiast wynagrodzenie kwali-
fikuje si  ju  do drugiego progu podatko-
wego, korzy  finansowa zaczyna traci  na 
znaczeniu.  

6. Umowa zlecenia i umowa o dzie o 
z zastosowaniem 20% KUP

W perspektywie kolejnych dwuna-
stu miesi cy wynagrodzenie netto osoby 
wiadcz cej prac  na podstawie umowy 

cywilnoprawnej wyra nie odbiega od mie-
si cznych tendencji charakterystycznych dla 
stosunku pracy, szczególnie przy wy szych 
warto ciach wynagrodze  brutto. Istotn  
przyczyn  tych zmian jest sposób ustalania 
zaliczki na podatek dochodowy w umowie 
cywilnoprawnej. Od przychodów z tytu u 
dzia alno ci wykonywanej osobi cie, a wi c 
tak e umowy zlecenia i umowy o dzie o, 
zaliczka ta wynosi 18%, niezale nie od 
wysoko ci osi ganych przychodów. Jedy-
nie w wyj tkowych sytuacjach pobierana 
jest zaliczka w wysoko ci 32% na wniosek 
podatnika.

Tendencja miesi cznego wynagrodze-
nia netto przy zastosowaniu standardo-
wej umowy zlecenia jest wyra nie rosn ca 
(rysunek 4) w przeciwie stwie do tenden-
cji charakterystycznej dla umowy o prac . 
W pierwszych miesi cach roku wynagro-
dzenie jest oczywi cie wy sze ni  w przy-
padku etatu ze wzgl du na brak sk adki 
chorobowej. W efekcie radykalnego spadku 
wysoko ci sk adek ZUS z tytu u umowy zle-
cenia (ma to miejsce w tych samych miesi -

Rysunek 4. Umowa zlecenia z 20% KUP – miesi czne wynagrodzenie netto w perspektywie rocznej 
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cach roku co w przypadku etatu dla danych 
wielko ci wynagrodze  brutto) zwi kszeniu 
ulega zaliczka na podatek dochodowy. Jed-
nak w tym momencie zaliczka na podatek 
ulega nieznacznemu zwi kszeniu miesi cz-
nemu w porównaniu do zmian w sk adkach 
ZUS pracownika i pracodawcy. Sk adki te 
zmniejszaj  si  wówczas siedmiokrotnie, 
dziewi ciokrotnie i dwunastokrotnie odpo-
wiednio dla wynagrodze  brutto w wysoko-
ci 12 000 z , 15 000 z  i 20 000 z , a w pozo-

sta ych miesi cach zostaj  kompletnie 
wyeliminowane. Jednocze nie zaliczka na 
podatek zwi ksza si  o ok. 12%, i obowi -
zuje w sta ej wielko ci w ka dym kolejnym 
miesi cu do ko ca roku. W przekroju mie-
si cznym opisane powy ej zmiany prowa-
dz  zatem do widocznych waha  zarobków 
netto. 

Analiza umowy o dzie o z zastosowa-
niem standardowych kosztów uzyskania 
przychodu w wysoko ci 20% w przekroju 
miesi cznym jest o wiele mniej skompliko-
wana. Jest to jedyny przypadek, w którym 
wynagrodzenie miesi czne netto wyka-
zuje si  stabilno ci  w ka dym z badanych 
przedzia ów zarobków brutto. Wynika to 
z braku podstaw do pomniejszenia pod-
stawy opodatkowania o sk adki ZUS, 
które w tym rodzaju umowy po prostu nie 
funkcjonuj . Dokonuje si  zatem pomniej-
szenia przychodu jedynie o sta  warto  
kosztów uzyskania przychodu. W wyniku 
tego zaliczka na podatek dochodowy 

osi ga warto  identyczn  w ka dym mie-
si cu roku. Niezmienna pozostaje zatem 
tak e struktura ca kowitego rocznego 
kosztu zamawiaj cego dzie o. Niezale -
nie od wielko ci osi ganych przychodów 
z tytu u umowy o dzie o stosowanie 20% 
KUP gwarantuje za ka dym razem wyna-
grodzenie netto równe 85,6% ca kowitego 
kosztu zamawiaj cego dzie o, który w tym 
przypadku stanowi jednocze nie wynagro-
dzenie brutto. Struktura ca kowitego rocz-
nego kosztu zleceniodawcy z tytu u umowy 
zlecenia z 20% KUP wyra nie wskazuje na 
rosn cy udzia  wynagrodzenia netto wraz 
ze zwi kszaniem si  warto ci rocznych 
przychodów (rysunek 5). Jest to zdecydo-
wanie rezultatem intensywnie malej cych 
sk adek ZUS przy mniej radykalnie zwi k-
szaj cych si  zaliczce na podatek i sk adce 
zdrowotnej. 

7. Umowa zlecenia i umowa 
o dzie o z zastosowaniem 
50% KUP

Analogicznie do poprzedniego przy-
k adu podstaw  opodatkowania z tytu u 
umowy cywilnoprawnej z 50% KUP otrzy-
muje si  po pomniejszeniu przychodu 
o sk adki ZUS, a tak e koszty uzyska-
nia przychodu, jednak nie wi ksze ni  
42 764 z . Po wyczerpaniu tego limitu nie 
istnieje ju  mo liwo  zastosowania 50% 
KUP. Z tego wzgl du w przypadku trzech 

Rysunek 5. Struktura ca kowitego rocznego kosztu zleceniodawcy z tytu u umowy zlecenia z 20% KUP
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najwy szych warto ci analizowanych wyso-
ko ci miesi cznych zarobków, zaliczka na 
podatek ostatecznie wzrasta ponadcztero-
krotnie w stosunku do bazowej warto ci. 
Przy wynagrodzeniu brutto na poziomie 
12 000 z  ma to miejsce dopiero w grudniu, 
w przypadku wynagrodzenia w wysoko ci 
15 000 z  brutto zaliczka radykalnie wzra-
sta w pa dzierniku, natomiast najbardziej 
odczuwalny wzrost podatku ma miejsce 
w sierpniu przy wynagrodzeniu 20 000 z  
brutto (rysunek 6). Jednocze nie zwi k-
szeniu o prawie 13% ulega sk adka zdro-
wotna. Równolegle redukowane s  sk adki 
ZUS zarówno po stronie zleceniobiorcy, 
jak i zleceniodawcy. Transformacje te spra-
wiaj , e po charakterystycznym jednora-
zowym „skoku” wynagrodzenia netto o ok. 
6–7%, wynagrodzenie miesi czne stabili-
zuje si  na poziomie o ok. 4% wy szym 
od wynagrodzenia pocz tkowego. Brak 
mo liwo ci stosowania zwi kszonych kosz-
tów uzyskania przychodów po osi gni ciu 
przepisowego limitu nie jest wi c wbrew 
pozorom dotkliwy dla wynagrodzenia 
netto.

Odwrotna sytuacja ma natomiast miej-
sce przy tych samych wielko ciach wyna-
grodzenia brutto, które osoba zatrudniona 
otrzymuje z tytu u wiadczenia pracy 
w ramach umowy o dzie o. Brak obj cia 
tej umowy sk adkami ZUS nie pozwala na 
zmniejszenie podstawy opodatkowania. 
Jednocze nie ze wzgl du na niemo no  
stosowania kosztów uzyskania przychodu 

ani w wysoko ci 50%, ani te  na poziomie 
standardowym po przekroczeniu ustawo-
wego limitu, zaliczka na podatek ro nie 
ostatecznie o 65%. W rezultacie, po 
wyczerpaniu limitu wielko  wynagrodzenia 
netto jest wyra nie mniejsza przez kolejne 
miesi ce (rysunek 7).

Przy zarobkach brutto rz du 20 000 z  
spadek wynagrodzenia netto do 98% wyna-
grodzenia pocz tkowego ma miejsce ju  
w czerwcu, a w kolejnych miesi cach stabi-
lizuje si  na poziomie 92% wynagrodzenia 
pocz tkowego. W przypadku wynagrodze-
nia w wysoko ci 15 000 z  i 12 000 z  zmniej-
szenia nast puj  odpowiednio we wrze niu 
i pa dzierniku, wynosz c w efekcie rów-
nie 92% wynagrodzenia pocz tkowego. 
Brak mo liwo ci stosowania autorskich 
kosztów uzyskania przychodu w umowie 
o dzie o po przekroczeniu limitu usta-
wowego mo na zatem uzna  za dotkliwy 
z punktu widzenia wynagrodzenia netto. Co 
wi cej, im wy sze s  zarobki, tym bardziej 
dotkliwa jest strata wynikaj ca ze zwi kszo-
nej zaliczki na podatek dochodowy.

Udzia  wynagrodzenia netto w struktu-
rze ca kowitego kosztu po stronie zlece-
niodawcy albo zamawiaj cego dzie o jest 
zatem rosn cy dla umowy zlecenia i male-
j cy dla umowy o dzie o (rysunki 8 i 9). 
Okazuje si , e stosowanie autorskich 
kosztów uzyskania przychodu w umowie 
o dzie o jest najbardziej op acalne przy 
wynagrodzeniu brutto na poziomie 6000 
i 9000 z  miesi cznie. Natomiast przy mie-

Rysunek 6. Umowa zlecenia z 50% KUP – miesi czne wynagrodzenie netto w perspektywie rocznej 
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si cznych zarobkach w wysoko ci 20 000 z  
brutto wynagrodzenie netto nieznacznie 
ró ni si  od wynagrodzenia otrzymywa-
nego z tytu u stosowania 20% KUP. Ogól-
nie rzecz bior c, mo na stwierdzi , e wraz 
ze wzrostem przychodu korzystanie z 50% 
KUP czyni wynagrodzenie netto z umowy 
zlecenia coraz bardziej korzystnym, nato-
miast w przypadku umowy o dzie o przy-
czynia si  do zmniejszenia jego warto ci. 

8. Wynagrodzenie netto przy umowie 
o prac  oraz jednoosobowej 
dzia alno ci gospodarczej 

Umowa o prac  wi e si  z regu y ze 
sta ymi kosztami niezale nie od wielko-
ci wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy. 

Koszty te wynosz  111 z  25 gr miesi cznie, 
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przy-
chody z tytu u jednego, stosunku pracy albo 

Rysunek 8. Struktura ca kowitego rocznego kosztu zleceniodawcy z tytu u umowy zlecenia 

z 50% KUP
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Rysunek 7. Umowa o dzie o z 50% KUP – miesi czne wynagrodzenie netto w perspektywie rocznej 
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139 z  06 gr miesi cznie, w przypadku, gdy 
miejsce sta ego lub czasowego zamieszka-
nia podatnika jest po o one poza miejsco-
wo ci , w której znajduje si  zak ad pracy, 
a podatnik nie uzyskuje dodatku za roz k  
(art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz 3 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 1991). 
Pracownik nie ma zatem wp ywu na koszty 
uzyskania przychodu. Przedsi biorca nato-
miast, z punktu widzenia optymalizacji 
podatkowej, d y do osi gania wysokich 
kosztów, które po odliczeniu od przychodu 
pomniejsz  podstaw  opodatkowania. Co 
wi cej, sk adki ZUS przedsi biorcy nie s  
uzale nione od wysoko ci wynagrodzenia 
brutto tak jak dzieje si  to w przypadku 
pracownika na etacie. Podczas gdy sk adki 
ZUS z tytu u umowy o prac  rosn  pro-
porcjonalnie do wielko ci wynagrodzenia, 
przedsi biorca op aca sk adki w wysoko ci 
sta ej bez wzgl du na wysoko  przychodu.

W analizowanym przyk adzie zak a-
damy, e wynagrodzenie brutto z pracy 
wynosi tyle samo co dochód z dzia alno-
ci gospodarczej oraz, dla uproszczenia, 
e podatnik nie ponosi innych kosztów ni  

sk adki na ubezpieczenie spo eczne i zdro-
wotne. Z porównania wynagrodzenia netto 
z umowy o prac  i dochodu netto z dzia al-
no ci gospodarczej wynika, e prowadze-
nie firmy zaczyna by  op acalne ju  przy 
wynagrodzeniu netto ze stosunku pracy 
na poziomie 1,5 tys. z . Taka tendencja 
utrzymuje si  przez okres dwóch lat, gdy 

zastosowanie maj  preferencyjne sk adki 
ZUS. Gdy przedsi biorc  zaczynaj  nato-
miast obowi zywa  sk adki standardowe, 
próg op acalno ci dzia alno ci gospo-
darczej w odniesieniu do umowy o prac  
wynosi 5000 z . Zestawienie prezentowane 
na rysunku 10 pokazuje, e od momentu 
„prze amania” tego progu roczny dochód 
netto z dzia alno ci gospodarczej ro nie 
szybciej ni  roczne wynagrodzenie netto 
z umowy o prac . „Przej cie” na liniow  
stawk  podatku jest op acalne w momencie 
osi gni cia dochodu z dzia alno ci gospo-
darczej na poziomie 8500 z  brutto przy 
sk adkach preferencyjnych oraz 9000 z  
brutto przypadku op acania sk adek w stan-
dardowej wysoko ci.

Zamieniaj c ze swoim pracodawc  
form  zatrudnienia ze stosunku pracy na 
dzia alno  gospodarcz , nale y mie  na 
uwadze, e nie b dzie mo liwo ci skorzy-
stania z preferencyjnych sk adek ZUS. Ze 
sk adek tych wy czeni s  bowiem przed-
si biorcy, którzy prowadz  b d  w okre-
sie ostatnich 60 miesi cy kalendarzowych 
przed dniem rozpocz cia wykonywania 
dzia alno ci gospodarczej prowadzili poza-
rolnicz  dzia alno  oraz podatnicy wyko-
nuj cy dzia alno  gospodarcz  na rzecz 
by ego pracodawcy, dla którego wykonywali 
czynno ci wchodz ce w zakres rozpocz -
tej dzia alno ci w bie cym albo poprzed-
nim roku kalendarzowym (art. 18a Ustawy 
o systemie ubezpiecze  spo ecznych, 1998).

Rysunek 9. Struktura ca kowitego rocznego kosztu zamawiaj cego dzie o z tytu u umowy o dzie o 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator wynagrodze . Pozyskano z: http://samozatrud-
nienie.kalkulator-plac.eu/porownywarka-wysokosci-wynagrodzen (10.10.2016).
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9. Pomniejszone i standardowe 
sk adki ZUS w dzia alno ci 
gospodarczej

Przedsi biorca prowadz cy indywidu-
aln  dzia alno  gospodarcz  przez pierw-
sze dwa lata dzia alno ci mo e op aca  
sk adki ZUS w wysoko ci 30% minimal-
nego wynagrodzenia. Po tym czasie musi 
p aci  sk adki w standardowej wysoko ci, 
czyli przynajmniej 60% prognozowanego 
przeci tnego wynagrodzenia miesi cznego. 
Niezale nie od czasu prowadzenia dzia al-

no ci, wysoko  sk adek na ubezpieczenie 
zdrowotne stanowi 75% warto ci przeci t-
nego miesi cznego wynagrodzenia w sekto-
rze przedsi biorstw w IV kwartale poprzed-
niego roku. Przedmiotem analizy struktury 
przychodu przedsi biorcy pod k tem sk a-
dek i zaliczki na podatek s  oba wskazane 
warianty. W analizie sk adników przychodu 
za o ono, e koszty jego uzyskania wynosz  
30%, nie jest op acana sk adka chorobowa, 
a przedsi biorca stosuje liniow  form  opo-
datkowania. Ponadto, w celu uproszczenia 
analizy nie uwzgl dniono podatku VAT. 

Rysunek 10. Zestawienie rocznego wynagrodzenia netto z umowy o prac  oraz rocznego dochodu 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Szl zak-Matuszewicz (2011). Pracuj c na w asn  r k  
nie masz urlopu, ale wi cej zarobisz. Pozyskano z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pracujac-na-
wlasna-reke-nie-masz-urlopu-ale-wiecej-zarobisz (10.10.2016).

Tabela 2. Roczny dochód netto z tytu u prowadzenia jednoosobowej dzia alno ci gospodarczej z ulg  

i bez ulgi w sk adkach ZUS

Roczny dochód netto (z )

Roczny przychód (z )
Samozatrudnienie – ulga przy 

sk adkach ZUS
Samozatrudnienie – brak ulgi 

przy sk adkach ZUS

 36 000  29 152  23 221 

 72 000  60 364  54 433 

108 000  91 576  85 645 

144 000 122 788 116 857 

180 000 154 000 148 069 

240 000 206 020 200 089 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator samozatrudnienia. Pozyskano z: http://kalkulator.
racymind.pl/web/samozatrudnienie (10.10.2016).
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Najwi ksze ró nice w dochodzie netto 
widoczne s  dla przychodów na poziomie 
36 000 z  rocznie, gdzie brak ulgi w sk ad-
kach ZUS powoduje o 26% ni szy dochód 
netto ni  w przypadku posiadania ulgi. 
Dysproporcje te staj  si  coraz mniejsze 
w miar  zwi kszania si  warto ci osi ga-
nego przychodu. Na poziomie 108 000 z  
i 240 000 z  przychodu rocznie ró nica 
wynosi odpowiednio ju  tylko 7% i 3%. 
Zgodnie z przyj tymi za o eniami obni one 
sk adki ZUS przez pierwsze dwadzie cia 
cztery miesi ce trwania dzia alno ci spra-
wiaj , e udzia  dochodu netto w przycho-
dzie to ponad 80% na ka dym z analizowa-
nych poziomów wysoko ci zarobków. 

Obni one sk adki ZUS wynosz  rocz-
nie 1 952,76 z  i jest to wielko  sta a nie-
zale nie od wysoko ci przychodu. Dla-
tego te  udzia  sk adek ZUS w strukturze 
jest malej cy w miar  wzrostu zarobków: 
wynosi 5% przy najni szych zarobkach, 
a ostatecznie osi ga poziom 1%. Sk adka 
zdrowotna wynosi rocznie 5 420,16 z , a jej 
udzia  w strukturze przychodu ma t  sam  
tendencj  co udzia  sk adek ZUS. W rezul-
tacie udzia  dochodu netto ro nie wraz ze 
wzrostem przychodu. 

Podobna tendencja ma miejsce w przy-
padku op acania sk adek na poziomie 
60% prognozowanego przeci tnego wyna-
grodzenia miesi cznego (rysunek 11). Na 
pierwszym poziomie wysoko ci przychodu, 

tj. 36 000 z  brutto rocznie, umowa o prac  
jest bardziej korzystn  form  zarobkowania 
ni  samozatrudnienie ze wzgl du na nieco 
wi kszy udzia  dochodu netto w strukturze 
(64,7% w pracy na etacie i 64,5% w samo-
zatrudnieniu). Na kolejnych poziomach 
udzia  wynagrodzenia netto ro nie ju  zde-
cydowanie na korzy  dzia alno ci gospo-
darczej. Sk adki ZUS wynosz  rocznie 
12 742,92 z , natomiast sk adka zdrowotna, 
podobnie jak w poprzednim przypadku, 
wynosi 3 467,40 z . Przy zarobkach równych 
36 000 z  rocznie sk adki ZUS stanowi  
dosy  znacz ce obci enie dla przedsi -
biorcy osi gaj c 23,8% w strukturze przy-
chodu. Ponadto, osoba samozatrudniona 
po dwóch latach prowadzenia dzia alno ci 
zobowi zana jest do op acania sk adek na 
Funduszu Pracy.  

Z punktu widzenia optymalizacji 
dochodu netto w asna dzia alno  gospo-
darcza nie jest bardziej atrakcyjn  form  
zarobkowania ni  umowa zlecenia zarówno 
ze standardowymi, jak i autorskimi kosz-
tami uzyskania przychodu, jest to jednak 
opcja korzystniejsza od umowy o dzie o. 
W analizowanym przyk adzie jedynie przy-
chód w wysoko ci 20 000 z  miesi cznie 
sprawia, e udzia  dochodu netto z samo-
zatrudnienia jest delikatnie wy szy ni  ten 
uzyskiwany przy umowie o dzie o z 20% 
KUP. W ramach przyj tych za o e , umowa 
o dzie o z 50% KUP jest wariantem zde-

Rysunek 11. Struktura przychodu przy samozatrudnieniu bez ulgi przy sk adkach ZUS
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Kalkulator wynagrodze . Pozyskano z: http://samozatrud-
nienie.kalkulator-plac.eu/porownywarka-wysokosci-wynagrodzen (10.10.2016).
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cydowanie maksymalizuj cym wysoko  
wynagrodzenia netto. Bior c jednak pod 
uwag , e koszty uzyskania przychodu 
w dzia alno ci gospodarczej mog  w prak-
tyce kszta towa  si  na poziomie znacznie 
odbiegaj cym od przyj tych tutaj 30%, 
równie  udzia  dochodu netto w samoza-
trudnieniu mo e si  zmienia .

10. Podsumowanie 

Rozstrzygni cie, która z analizowanych 
w artykule form zarobkowania jest naja-
trakcyjniejsza z punktu widzenia maksy-
malizacji wynagrodzenia zale y od wyso-
ko ci rocznych przychodów przy ka dej 
z form, które nast pnie mog  mie  wp yw 
na wysoko  zaliczki na podatek docho-
dowy, sk adek na ubezpieczenia spo eczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. Przy ka dej 
z form znaczenie ma tak e, czy mo liwe 
jest skorzystanie z 50% kosztów uzyska-
nia przychodów, co zwi zane jest z prze-
niesieniem praw autorskich. Dodatkowo, 
przy samozatrudnienia istotny mo e by  
fakt, czy przedsi biorca mo e by  zakwa-
lifikowany jako rozpoczynaj cy dzia alno  
gospodarcz .  

Co istotne, w artykule przeanalizowano, 
jak wysoko  wynagrodzenia netto przy 
poszczególnych formach zarobkowania 
kszta tuje si  na przestrzeni roku (w kolej-
nych miesi cach). W przypadku umowy 
o prac  ze standardowymi i autorskimi 
kosztami uzyskania przychodu w rocznej 
perspektywie zaobserwowano, i  mie-
si czne wynagrodzenia netto maleje. Powo-
dem tej sytuacji jest znaczny wzrost zaliczki 
na podatek przy stosunkowo niewielkiej 
redukcji sk adek ZUS. Miesi czne wyna-
grodzenie netto ro nie natomiast w trakcie 
roku przy umowie zlecenia z 20% i 50% 
KUP, czego przyczyn  jest nieznaczne 
zwi kszenie zaliczki na podatek przy jedno-
cze nie radykalnej redukcji sk adek ZUS. 
Istotnym wnioskiem p yn cym z analizy 
umowy zlecenia jest fakt, e przekrocze-
nie limitu, do którego mo liwe jest stoso-
wanie 50% KUP nie wp ywa ujemnie na 
trend miesi cznego wynagrodzenia netto. 
Odwrotna sytuacja ma jednak miejsce 
w przypadku miesi cznych zarobków netto 
z umowy o dzie o z 50% KUP, które wyka-
zuj  tendencj  malej c  po przekroczeniu 
ustawowego limitu. Jedynie w przypadku 
umowy o dzie o z 20% KUP miesi czne 
wynagrodzenie netto wykazuje stabilno  

przez okres ca ego roku dla ka dego z sze-
ciu poziomów wynagrodzenia brutto.

Warto zwróci  uwag , e w przypadku 
umów cywilnoprawnych i samozatrudnie-
nia, im wy sze s  poziomy wynagrodze  
brutto, tym mniejsze staj  si  ró nice 
pomi dzy umowami pod k tem ich zyskow-
no ci. Innymi s owy, gdy mamy do czynie-
nia z ni szymi poziomami wynagrodzenia, 
wówczas wi ksze znaczenie nale y przypi-
sa   wyborze odpowiedniej umowy. Obser-
wacja ta nie ma zastosowania do umowy 
o prac , poniewa  w jej przypadku decyzja 
o wyborze standardowych b d  autorskich 
kosztów ma z punktu widzenia maksymali-
zacji wynagrodzenia netto najwi ksze zna-
czenie przy wysokich zarobkach. 

W jednoosobowej dzia alno ci gospo-
darczej sta a warto  sk adek ZUS i sk adki 
zdrowotnej sprawia, e ich udzia  w struk-
turze przychodu maleje wraz ze wzrostem 
zarobków na korzy  udzia u dochodu 
netto. Atrakcyjno  samozatrudnienia 
z perspektywy optymalizacji korzy ci 
finansowych nie jest atwo porównywalna 
z pozosta ymi formami. Podstawowe zna-
czenie dla tych korzy ci maj  bowiem 
koszty uzyskania przychodu i forma opo-
datkowania, które nie s  ci le ustalone dla 
przedsi biorcy.

Powy sze wnioski maj  istotne znacze-
nie praktyczne zarówno dla osób stoj -
cych przed wyborem formy zarobkowania, 
jak i dla odpowiednich organów w adzy, 
w szczególno ci ministrów w a ciwych do 
spraw pracy oraz finansów, planuj cych 
wprowadzenie nowych regu  opodatkowa-
nia oraz osk adkowania poszczególnych 
form zarobkowania. 

Przypisy
1 W tym zakresie mog  wyst powa  nieliczne 

wyj tki, np. w przypadku wspólnika spó ki 
z ograniczon  odpowiedzialno ci  czy akcjo-
nariusza spó ki akcyjnej zatrudnionych na 
postawie umowy o prac  w charakterze cz onka 
zarz du.
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