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Umowa zlecenia



Umowa zlecenia SK

Przez umowę zlecenia dłużnik zobowiązuje się

dokonać czynności prawnej lub faktycznej

Przy wykonaniu zlecenia, zleceniobiorca zobowiązany

jest działać zgodnie z jego umiejętnościami i wiedzą.

Odstępstwo od wykonania przyjętego zobowiązania

jest możliwe wyłącznie z korzyścią dla

zamawiającego (zleceniodawcy), a nie było czasu na

uzyskanie stosownej zgody. W przeciwnym razie

należy naprawić wyrządzoną szkodę.



Umowa zlecenia SK

 Zlecenie powinno być wykonane osobiście. W razie
podzlecenia, zleceniobiorca będzie odpowiadał jak
za własne działalnie.

 Na żądanie zamawiającego, zleceniodawca
powinien informować o przebiegu wykonania
przedmiotu zlecenia oraz przedłożyć stosowne
rachunki.

 Na żądanie zleceniobiorcy należy udzielić mu
stosownej zaliczki i pokryć niezbędne wydatki,
chociażby zlecenia nie ukończono.



Umowa zlecenia SK

 Zleceniodawca odpowiada za szkody, jakie 

wyrządzi zleceniobiorca przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy (wina w wyborze)

 Zapłata należy się tylko wówczas gdy strony 

uzgodniły wynagrodzenie.

 Umówione wynagrodzenie należy się nawet w razie 

niewykonania zalecenie, chyba że wynika to z 

naruszenia powinności zleceniobiorcy



Umowa zlecenia SK

 Zlecenie może być wypowiedziane przez 

zamawiającego w każdym czasie. 

 W takim wypadku zamawiający musi wypłacić 

wynagrodzenie za dotychczas wykonane zlecenie 

oraz zrekompensować wszelkie wydatki poniesione 

przez zleceniodawcę.

 Powyższe zasady dotyczą również sytuacji wskutek 

której wykonanie zlecenie stało się niewykonalne z 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego. 



Umowa zlecenia SK

Maksymalny limit godzinowy w roku na umowie 

zlecenia to 300.

Umowa powinna być zawarta na piśmie.



Ubezpieczenie społeczne

 Aby podlegać ubezpieczeniu należy złożyć wniosek A1

 Polak wykonujący marginalnej działalności na terenie 

Słowacji powinien liczyć się z odmową wydania takiego 

zaświadczenia i wówczas powinien ubezpieczyć się w 

Polsce

 Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych jest obowiązkowe dla wszystkich 

pracodawców, nawet zatrudniających jedną osobę, 

niezależnie od tego, czy podstawą zatrudnienia jest 

umowa o pracę czy jakakolwiek inna forma umowy.



Ubezpieczenie społeczne

System zabezpieczenia społecznego na Słowacji 

obejmuje ubezpieczenie:

 emerytalne (Kasa Ubezpieczeń Społecznych),

 chorobowe (krótkotrwałe, Kasa Ubezpieczeń 

Społecznych),

 zdrowotne (wybrana indywidualnie Kasa 

Ubezpieczeń Medycznych),

 ubezpieczenie z tytułu bezrobocia (opłacane w 

lokalnym Urzędzie Pracy).



Opodatkowanie dochodu

 Od 2013 r. stawka podatku dochodowego od osób 

prawnych wynosi 23 %, natomiast stawka podatku 

dochodowego od osób fizycznych uzależniona jest 

podobnie jak w Polsce od skali podatkowej i wynosi 

19 % w przypadku, gdy dochód osoby 

fizyczne nie przekroczył kwoty 35.022,00 euro a 

po przekroczeniu limitu kwotowego 25 %.
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