
ELASTYCZNE FORMY 
ZATRUDNIENIA
PRZYSZŁOŚCIĄ 
BUDOWANIA ZESPOŁÓW 
LOGISTYCZNYCH -
MOŻLIWOŚCI PRAWNE



UMOWA NAJMU 
PRACOWNIKÓW 

grzywna do 100 000 zł grzywna do 30 000 zł

umowa o pracę
wynagrodzenie

OPERATOR LOGISTYCZNY
„BLACK SPIDER” 

HOTEL
„DOMINIK” ryczałt  

(faktura VAT)

kontrola ZUS 

konsekwencje karnoskarbowe 
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Żaneta Ścigała
RADCA PRAWNY

APPROVED COMPLIANCE 
EXPERT 



Pomagamy przedsiębiorcom wszędzie tam, 
gdzie ich działalność logistyczna styka się z prawem

i gdzie prawo może zaoferować rozwiązanie.

PRAWO 
NIERUCHOMOŚCI

PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA

COMPLIANCE



ELASTYCZNE FORMY 
ZATRUDNIENIA VS

▪ UMOWA O PRACĘ NA CZAS 
NIEOKREŚLONY

▪ STAŁE GODZINY

▪ PEŁNY WYMIAR CZASU

▪ W SIEDZIBIE PRACODAWCY 

▪ POD JEGO NADZOREM

▪ PRACOWNIK – PRACODAWCA 

TRADYCYJNY MODEL 
ZATRUDNIENIA



Zatrudnienie
pracownicze

▪ na okres próbny, 

▪ na czas określony,

▪ na czas wykonania określonej pracy, 

▪ zatrudnienie w niepełnym wymiarze
czasu pracy, 

▪ praca tymczasowa; 

▪ telepraca; 

▪ praca na wezwanie; 

▪ job sharing

▪ współdzielenie na umowie o pracę.

Zatrudnienie
niepracownicze

▪ umowy cywilnoprawne (umowa
zlecenia, o dzieło, agencyjna) 

▪ outsourcing,

▪ samozatrudnienie,

▪ job rotation,

▪ projekty interimowe.

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 



ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 
KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
O D P O W I E D Ź  N A :

zwiększony popyt

konkretne projekty optymalizacja kosztów

zastępstwo headcount freeze

try&hire

problemy w rekrutacji



zwiększony popyt

konkretne projekty

optymalizacja kosztów

zastępstwo

headcount freeze

try&hire

problemy w rekrutacji

63%

53%

44%

31%

31%

28%

21%



▪ ciekawe projekty i wyzwania

Elastyczne formy
zatrudnienia skuteczną
metodą przyciągania
kandydatów

▪ elastyczne godziny pracy

▪ korzyści podatkowe

▪ wynagrodzenie

▪ większa niezależność



Elastyczne formy zatrudnienia -
na co zwrócić uwagę?

POTRZEBY BIZNESOWE FIRMY

ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA UMOWA O WSPÓŁPRACY

ZGODNOŚĆ PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z PRAWEM



PRACA 
TYMCZASOWA

OUTSOURCING

NAJEM / LEASING PRACOWNICZY /  BODYLEASING

Korzystanie z personelu podmiotu
trzeciego



um. o pracę tymczasową
/ um. cywilnoprawna

PRACOWNIK PRACODAWCA

kieruje do wykonania pracy
do pracodawcy użytkownika

(AGENCJA PRACY 
TYMCZASOWEJ)

Praca tymczasowa

PRACODAWCA UŻYTKOWNIK
(wyznacza zadania i kontroluje ich wykonanie)



Praca tymczasowa - kluczowe ograniczenia

18 miesięcy w ciągu
kolejnych 36 miesięcy

LIMIT CZASOWY

Nie można powierzać prac
szczególnie niebezpiecznych

PRACE NIEBEZPIECZNE



“ Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić 
wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, 
to nie ma sensu, żebyśmy to robili; 
powinniśmy zatrudnić do wykonania tej 
pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”

– Henry Ford –
1923 r.

Outsourcing



Outsourcing

um. cywilnoprawna

insourcer

ZLECENIODAWCA

outsourcer

PODMIOT ZEWNĘTRZNY
zadania

▪ odpowiada za wykonanie usługi

▪ brak podporządkowania wykonawców
w stosunku do insourcer'a

▪ korzysta z własnego personelu



ustalenie, że w rzeczywistości
doszło do ukrycia pracy
tymczasowej

Ryzyka
prawne
wadliwego
outsourcingu

outsourcer - grzywna do 100 000 zł
insourcer - grzywna do 30 000 zł

decyzja o ustaleniu płatnika
składek



Outsourcing a praca tymczasowa 

zlecenie usługi transportowej

wypożyczenie kierowców

operator logistyczny firma transportowa

brak sprawowania kontroli

weryfikacja jakości usług

pracy poszczególnych pracowników

PRZYKŁAD



Outsourcing a przejście zakładu pracy

zlecenie usługi transportowej
operator logistyczny firma transportowa

PRZYKŁAD

wydzielenie określonych funkcji

transfer pracowników



Outsourcing a przejście zakładu pracy

zlecenie usługi transportowej
operator logistyczny firma transportowa

PRZYKŁAD

wydzielenie określonych funkcji

transfer pracowników



Outsourcing pozorny

zlecenie usługi transportowejoperator logistyczny firma transportowa

PRZYKŁAD

wydzielenie określonych funkcji

transfer pracowników

faktyczny nadzór wynagrodzenie 



ustalenie, że umowa jest 
bezskuteczna

Ryzyka
prawne pozornego
outsourcingu

konsekwencje na gruncie VAT

decyzja o ustaleniu płatnika
składek

odpowiedzialność karna kadry 
zarządzającej 



INSOURCER OUTSOURCER

PRACOWNIK

Porozumienie trójstronne jako sposób
outsourcowania pracowników

rozwiązanie stosunku
pracy za porozumieniem stron

zawarcie nowego stosunku pracy
na dotychczasowych warunkach



Kontrakting usług
B2B 

Kiedy samozatrudnienie
może zostać uznane za 
stosunek pracy?



UMOWA NAJMU 
PRACOWNIKÓW 

umowa o pracę
nie ulega 
zawieszeniu

OPERATOR LOGISTYCZNY
„BLACK SPIDER” 

HOTEL
„DOMINIK”

SECONDMENT

faktyczny nadzór
wynagrodzenie 

brak stosunku 
prawnego



ZGODA
PRACOWNIKÓW 

umowa o pracę
ulega „zawieszeniu”

OPERATOR LOGISTYCZNY
„BLACK SPIDER” 

HOTEL
„DOMINIK”

umowa o pracę

Współdzielenie na umowie o pracę – art. 174 1 § 1 kodeks pracy

bezpłatny urlop



niezwalniam.pl



Jeżeli pojawiły się
jakiekolwiek pytania, to 
zapraszam do kontaktu.

Dziekuję
za uwagę!



biuro@legal-hub.pl

ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa

660 795 276 | 602 603 223


