
Temat lekcji: Zatrudnianie pracowników (outsourcing, praca tymczasowa, praca na 
podstawie umowy - zlecenia i o dzieło, umowa o pracę) 

 

Istnieje kilka możliwych form zaangażowania innych osób  do wykonywania zadań 
na rzecz danego przedsiębiorstwa. 

1. OUTSOURCING – zlecenie wykonania usług poza firmą. Przedmiotem outsourcingu 
może być wiele czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie np. prowadzenie 
rachunkowości powierza się biurom rachunkowym, sprzątanie firmom sprzątającym, 
ochronę przedsiębiorstwa firmom ochroniarskim. 
Formą outsourcingu jest samozatrudnienie (osoba wykonująca czynności zakłada 
działalność gospodarczą  i wykonuje je w ramach tej działalności).  
 
Zalety outsourcingu z punktu widzenia  usługobiorcy: 
-usługobiorca nie musi zatrudniać pracowników do wykonywania określonych czynności 
i nie musi wykonywać czynności z tym związanych (np. prowadzenia rekrutacji – 
zagadnienie związane z procesem rekrutacji i selekcji omawialiśmy na lekcji, proszę ten 
temat przypomnieć sobie), szkolenia pracowników, prowadzenia akt osobowych), 
- obowiązkiem usługobiorcy jest jedynie zapłacenie za wykonaną usługę, 
- usługobiorca może rozwiązać umowę w każdym momencie – zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie, nie ma przy tym żadnych innych ograniczeń, jakie występują np. 
w przypadku umowy o pracę.  
 
Wady outsourcingu z punktu widzenia  usługobiorcy: 
- osoby wykonujące zadania na rzecz usługobiorcy nie są jego pracownikami i nie mają 
obowiązku wykonywania jego poleceń. Zakres zadań tych osób reguluje umowa, a 
polecenia może wydawać im tylko ich przełożony, 
- firma outsourcingowa ma obowiązek wykonywania tylko tych zadań, które wynikają  
z umowy. 
 

2. PRACA TYMCZASOWA 

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, a zadania 
wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. W pracy tymczasowej występują 3 
podmioty: pracownik, pracodawca (agencja pracy tymczasowej) i pracodawca 
użytkownik (podmiot, na którego rzecz pracownik wykonuje pracę). Działalność 
agencji pracy tymczasowej polega na kierowaniu pracowników na określony czas do 



innego pracodawcy w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu. Pracownicy 
wykonujący pracę tymczasową są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej na 
podstawie umowy o pracę na czas określony. Wynagrodzenie pracownika 
tymczasowego jest wypłacane przez agencję pracy tymczasowej, która z kolei wystawia 
fakturę pracodawcy – użytkownikowi. Istnieją dwa główne ograniczenia co do 
rodzajów pracy pracowników tymczasowych , po pierwsze – pracownicy nie mogą 
wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej, po drugie – okres zatrudnienia 
pracownika tymczasowego nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych 
miesięcy. 

 

3. ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY –ZLECENIA I O DZIEŁO 

   

Umowa zlecenie jest nadal jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w 
Polsce. Dzieje się tak pomimo faktu, że po zmianach przepisów wynagrodzenie z tytułu 
tych umów zostało uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nie 
zmieniło się natomiast to, że przedsiębiorcy nie muszą przestrzegać, tak jak w 
przypadku umów o pracę, przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i 
ekwiwalentu za urlop, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby czy też przepisów 
odnośnie ochrony przed wypowiedzeniem umowy, które regulują przepisy Kodeksu 
pracy. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że w przypadku takiej umowy 
zleceniobiorca może odejść z pracy z dnia na dzień, bez uprzedzenia. Umowa zlecenie 
ma więc swoje plusy i minusy. 

 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-o-czym-musisz-pamietac-zatrudniajac-
pracownika-na-umowe-zlecenie (proszę przeczytajcie) 
 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z 
uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie 
wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z 
treści umowy. 

 
Jednak pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów 
cywilnoprawnych jest zobowiązany do zapewnienia właściwej ochrony 
zleceniobiorcom. Rodzaj umowy nie zwalnia bowiem od obowiązku zagwarantowania 



bezpiecznych i higienicznych warunków pracy tak wobec pracowników, jak i 
zleceniobiorców. 

 
Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla dającego zlecenie. W umowie zlecenia ważny jest fakt 
wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do 
określonego rezultatu. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana 
przez obydwie strony -  zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Zaletą tej umowy jest swoboda 
w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania. 
 
 
 
Zalety dla pracodawcy zatrudniającego pracownika w ramach zlecenia  
 

 jest tańszym sposobem zatrudnienia niż umowa o pracę 

 może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (pod warunkiem, że w umowie nie 
określono okresu wypowiedzenia) 

 gdy pracownik rozwiązuje umowę przed wykonaniem zlecenia określonego w 
umowie pracodawca może domagać się zwrotu wydatków, które poniósł w 
związku z realizacją umowy 

 brak ciągłego nadzoru nad pracownikiem 

 jeżeli w umowie określono okres wypowiedzenia to pracownik nie może 
wypowiedzieć umowy z dnia na dzień 

 
Zalety dla pracownika zatrudnionego w ramach zlecenia  

 

 możliwość samodzielnego wykonania pracy 

 możliwość zastąpienia wykonywania pracy przez osobę trzecią 

 brak ciągłego nadzoru pracodawcy co oznacza większą swobodę w zakresie 
wykonywania umowy 

 możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie (o ile zapisy umowy nie 
stanowią inaczej) 

 brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (zaleta dla osób 
ubezpieczonych np. z tytułu umowy o pracę, studentów do 26 roku życia), 
wówczas pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto 

 



Wada dla pracodawcy zatrudniającego pracownika w ramach zlecenia 

 jeżeli w umowie nie są zawarte okresy wypowiedzenia to pracownik może 
zrezygnować z wykonywania zlecenia z dnia na dzień 

 
 

Wady  dla pracownika zatrudnionego w ramach zlecenia 
 

 umowa ta nie uprawnia do świadczeń socjalnych, płatnych urlopów, płatnych 
zwolnień 

 zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie (pod warunkiem, że 
w umowie nie określono okresu wypowiedzenia) 

 z tytułu umowy zlecenia nie występuje obowiązek opłacania składki chorobowej 
(sytuacja szczególnie niekorzystna dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu 
chorobowemu z innych tytułów np. umowy o pracę 

 jest to umowa cywilnoprawna, w związku z czym nie mają zastosowania przepisy 
kodeksu pracy np. o ochronie wynagrodzenia, prawa do urlopu czy dni wolnych 

 brak odszkodowania za wypadek przy pracy (ubezpieczenie wypadkowe) 

 w przypadku zaistnienia szkody odpowiada całym swoim majątkiem 

  

UMOWA O DZIEŁO 
 

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego umowa o dzieło jest to umowa na podstawie 
której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła a 
zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dziełem tym jest określony przez strony 
rezultat (efekt). Rezultatem może być konkretny obiekt materialny np. meble, 
ogrodzenie budynku, uszycie ubrania. Jak również określone dobro niematerialne np. 
program komputerowy, projekt architektoniczny, sporządzenie bilansu czy utwór 
publicystyczny albo organizacja koncertu. 
 

Ważne : 
Jeżeli praca wykonywana jest w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę i pod 
jego kierownictwem, to jedynymi możliwymi formami zatrudnienia jest umowa o 
pracę lub praca tymczasowa. Umowę – zlecenie i umowę o dzieło można stosować 
tylko wtedy, gdy nie jest spełniony przynajmniej jeden z wymienionych warunków. 

 



 Reasumując – podstawowa różnica pomiędzy tymi umowami polega na tym, że 
umowa – zlecenie jest umową określaną jako umowa starannego działania, a umowa 
o dzieło jako umowa rezultatu.  

 
4. UMOWA O PRACĘ 

Ta forma zatrudnienia jest najbardziej oczekiwana przez pracownika, a najmniej 
przez pracodawców. Przede wszystkim dlatego, że w przypadku innych form 
zatrudnienia mają mniej obowiązków. W przypadku umów regulowanych 
przepisami kodeksu cywilnego (umowa zlecenie, o dzieło) obowiązuje zasada 
swobody umów. W przypadku umów o pracę nie obowiązuje zasada swobody 
umów, ale zasada nadrzędności prawa pracy.  

 

Praca domowa 

1. Proszę sporządzić notatkę (i proszę ją wysłać do mnie) w której wyjaśnisz, dlaczego 
pracodawcy wolą zatrudniać pracowników na podstawie form zatrudnienia innych niż 
umowa o pracę.  

2. Wielu pracodawców zatrudnia pracowników bez umowy („na czarno”) albo na 
podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło. Jakie decyzje państwa 
spowodowałyby Twoim zdaniem zmianę zachowań pracodawców? Napisz (w kilku 
punktach) propozycje, które mogłyby wpłynąć na zmianę zachowań pracodawców.  
 
Na Wasze prace czekam do piątku 27.03.(czyli tego dnia w którym planowo 
powinniśmy mieć lekcję). 

Zapraszam do skorzystania z mojego adresu k.sedlak@wp.pl  

 
 
 


