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Zatrudnienie na umowę o dzieło 
w fundacji, stowarzyszeniu
Umowa o dzieło to umowa rezultatu –  
wynagrodzenie płaci się nie za wykony
wanie samej pracy, lecz za jej efekt. 
*Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie utworu to mamy 
do czynienia z ustawą o prawie autorskim. Zawieramy umowę 
o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać utwór i przekazać 
organizacji  majątkowe prawa autorskie na wskazanych polach 
eksploatacji, za wynagrodzeniem.

Konieczne formalności

oświadczenie z danymi
współpracownik (współpracowniczka) 
wypełnia oświadczenie z danymi do 
celów podatkowych

UWAGA!
Od umowy o dzieło płaci się  
składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, jeśli jest to umowa z osobą 
zatrudnioną na umowę o pracę (etat) 
w fundacji, stowarzyszeniu

sporządzenie umowy
musi z niej wynikać co ktoś  
ma zrobić (jaki ma być rezultat,  
za który należy się wynagrodzenie), 
w jakim czasie i jakie 
wynagrodzenie otrzyma

UWAGA!
Zamieść w umowie zapis  
o wolnej licencji, jeśli chcesz 
udostępniać utwór w ten sposób.

podpisanie umowy 
(unikaj sytuacji, gdy osoba 
z organizacji podpisuje 
umowę ze sobą!)

Realizacja i zakończenie umowy – 
obowiązki organizacji

odbiór
odbierz wykonanie dzieła (najlepiej 
protokołem) – robią to osoby 
upoważnione do tego w organizacji.

rachunek
przygotuj i podpisz 
rachunek do umowy

wynagrodzenie
wypłać wynagrodzenie 
w terminie wskazanym 
w umowie
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Projekt 
„Stołeczne Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych” 
jest współfinansowany przez 
Miasto Stołeczne Warszawa. 

podatek

do 20. dnia 
kolejnego miesiąca 
(po wypłacie 
wynagrodzenia): opłać 
zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych do urzędu 
skarbowego (US)

* UWAGA!  Złóż papierowo (do końca stycznia) tylko, jeśli 
organizacja miała w poprzednim roku 5 osób lub mniej, za 
które sporządzała PIT-y i nie rozlicza jej biuro rachunkowe.
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•	 do	końca	stycznia	
 następnego roku 
 przygotuj roczną 
 deklarację PIT-4R lub 
 PIT-8AR (dla umów < 200 zł)

•	 złóż	elektronicznie	
 w US*

•	 do	końca	lutego	
 następnego roku 
 przygotuj PIT-11

•	 przekaż	zatrudnionemu

•	 złóż	elektronicznie	
 w US pracownika*
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dokumenty

przechowuj 
dokumenty 
związane 
z zatrudnieniem przez 
5O lat od zakończenia 
współpracy
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Zasady obliczania podatku
Od umowy o dzieło organizacja musi 
zapłacić podatek dochodowy od osób 
fizycznych.	Jego	podstawowa	(najniższa)	
stawka wynosi 18% i tyle potrąca się  
z wynagrodzenia brutto. 

Niekoniecznie od całej kwoty brutto: 

brak kosztów
uzyskania 
przychodu
jeśli wynagrodzenie brutto 
wynosi 200 zł lub mniej, 
odprowadź podatek od pełnej 
kwoty brutto

20% kosztów
uzyskania 
przychodu
jeśli dzieło będące wynikiem 
umowy nie ma charakteru 
autorskiego (nie jest utworem), 
zastosuj 20% kosztów uzyskania 
przychodu (podatek płacimy od 
80% kwoty brutto)

50% kosztów
uzyskania przychodu
podatek płacimy od połowy 
kwoty brutto, jeśli nastąpiło 
przekazanie praw autorskich

UWAGA!
Dzieło musi być utworem, 
a wykonawca  twórcą – tylko 
wtedy można zastosować 
tę preferencyjną stawkę 
i zastosować 50% kosztu 
uzyskania przychodu.*Aktywne wzory liczydeł do 

umowy o dzieło znajdziesz  
w serwisie poradnik.ngo.pl.
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