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Wstęp 
Każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, zostaje zmuszony do tego, aby 

zaufać innym ludziom. Kiedy myślimy o zatrudnianiu pracowników to okazuje 

się, że wielu właścicieli obawia się formalności, składek ZUS, rozwiązań form 

prawnych, umów, dokumentacji itd. Za tym wszystkim stoi również wyobrażenie 

kontroli wszystkich możliwych urzędów- Inspekcji Pracy, ZUSu, Urzędu 

Skarbowego, Sanepidu czy w przypadku zatrudniania cudzoziemców Urzędu 

Pracy. W związku z tym wszystkim jako przedsiębiorcy obawiamy się dzisiaj 

podpisywać umowę o pracę czy nawet umowę zlecenie, które ostatnio przechodzą 

cały szereg inspekcji. Coraz częściej szukamy alternatywnych źródeł współpracy, 

na przykład umów partnerskich, kontraktów menadżerskich czy mniej 

zobowiązujących umów - o dzieło. Niestety nie zawsze te formy są odpowiednie 

i korzystne. Najczęstszym błędem, który zdarza mi się widywać u 

przedsiębiorców to niewłaściwy dobór umowy. Właściciele najczęściej dzisiaj 

zastępują umowę o pracę umową zlecenie. To mniejsze zło. Najgorsze co można 

zrobić to zamienić umowę o pracę umową o dzieło. Umowa o pracę jest to po 

prostu kupienie 8 godzin czasu człowieka i zlecanie mu w tym czasie zadań do 

wykonania, oczywiście w ramach zakresu obowiązków. Umowa zlecenie jest 

oparta o wykonywanie czynności. W tym miejscu ustalamy z pracownikiem jakie 

czynności dla nas wykona. Co więcej nie ma w niej ścisłej kontroli, jak w 

przypadku umowy o pracę. Istnieje raczej luźne zobowiązanie wykonanej pracy. 

Czas, miejsce i forma nas kompletnie nie obchodzi. Umowa o dzieło jest umową 

o rezultat. W tym przypadku kupujemy od kogoś obraz, filmik, projekt czy logo. 

Płacimy za efekt i nie obchodzi nas w jakim stylu będzie to wykonane, ani w 

jakim czasie. To wszystko zależy od osoby, która przyjmuje od nas zamówienie. 

Istnieją jeszcze umowy agencyjne i kontrakt menadżerski, o której również w tej 

książeczce wspomnimy, po to, abyśmy mieli pełen obraz możliwości. Tym 

bardziej, że w 2019 roku wiele się zmienia w Kodeksie Pracy w związku na 

przykład z archiwizacją danych.  
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Z niniejszego poradnika dowiesz się jakie są rodzaje umów o pracę, z czym 

się wiążą, jaka jest potrzebna dokumentacja, z jakimi kosztami należy się liczyć, 

jakie są uprawnienia pracowników i pracodawców w związku z tą umową. 

Nauczysz się również wszystkiego wokół umowy zlecenie – czego należy 

dopilnować, kiedy wypłacać wynagrodzenie. Zajmiemy się również 

rozróżnieniem umowy o dzieło, zlecenie, umów agencyjnych i kontraktów 

menadżerskich. Mam nadzieję, że pomoże Ci on zrozumieć świat formalności 

związanych z zatrudnianiem pracowników.  

Umowa o pracę – ogólne informacje 
Umowa o pracę nadal jest na 

rynku najbardziej pożądaną formą 

współpracy, zwłaszcza przez 

pracowników. Mam takie 

wrażenie, że jest to efekt systemu, 

który wychował nas w sposób, 

abyśmy żyli przede wszystkim 

bezpiecznie. Większość osób 

powyżej 30 r.ż. była 

wychowywana przez rodziców z przeświadczeniem, że umowa o pracę jest 

najbezpieczniejszą formą zatrudnienia. W mojej opinii jest to złudne 

bezpieczeństwo, natomiast nie można dyskutować z faktami – nadal wiele osób 

pragnie umowy o pracę, dlatego jako przedsiębiorcy powinniśmy być z nią 

zaznajomieni.  

Umowa o pracę powinna zostać zawarta między dwoma podmiotami, które 

mają pełne prawa obywatelskie. Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i 

pracownika powinniśmy zwracać uwagę na to, kto podpisuje umowę. Jest to coś 

a la święty dokument i nie może być zaparafowany przez byle kogo. Muszą być 

to osoby do tego upoważnione, czyli w przypadku na przykład spółki z o.o. zarząd 


