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saniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indy-
widualnych potrzeb. 

W drugim wydaniu autorzy prezentują nowe podejście do tematyki, uwzględniające aktualną praktykę 
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OD WYDAWCY

Książka adwokata Waldemara Gujskiego powstała na bazie jego wieloletnich doświad-
czeń w zakresie kształtowania stosunków prawnych kadry menedżerskiej. Swoje no-
watorskie spojrzenie na zasady zawierania umów o zarządzaniu autor po raz pierwszy 
przedstawił w 2000 r. w cieszącej się wielkim zainteresowaniem publikacji Kontrakty me-
nedżerskie. Umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami.

Po upływie niemal dekady Autor przedstawił nową książkę, prezentującą Czytelnikowi 
ewolucję umów menedżerskich na rynku polskim, ich rosnącą popularność oraz złożo-
ność, odzwierciedlającą zmieniające się, coraz wyższe wymagania rynku wobec kadry 
menedżerskiej, jak również oczekiwania menedżerów w stosunku do angażujących ich 
podmiotów.

Najnowsza publikacja, przygotowana we współpracy adwokata Waldemara Gujskiego 
z radcą prawnym Dawidem Jakubem Zdebiakiem, ukazuje aktualną praktykę, orzecz-
nictwo oraz wzory najpopularniejszych rozwiązań funkcjonujących w tym zakresie.



 

OD AUTORÓW

Trafia do rąk Państwa książka, która po raz pierwszy wydana została z udziałem Wydaw-
nictwa Librata, a następnie w zdecydowanie szerszej wersji stanu prawnego na rok 2008. 
Obecna wersja zbiera doświadczenia autorów z kolejnej dekady.

Książka ma bardzo praktyczny charakter. Czytelnik nie znajdzie w niej teoretycznych czy 
też akademickich rozważań. Jest to swoisty poradnik, ułatwiający zarówno przedsiębior-
com, jak i podmiotom oferującym swoją pracę na rynku podjęcie decyzji i odpowiedź 
na pytanie, z jednej strony, w jakiej formie elastycznie i efektywnie zatrudniać, zaś z dru-
giej – jak być zatrudnianym poza umową o pracę. Książka ta jest dziś najobszerniejszym 
opracowaniem ukazującym największy pakiet umów cywilnoprawnych, na podstawie 
których można świadczyć pracę.

Jak powszechnie wiadomo, z zatrudnieniem pracowniczym na podstawie umowy o pra-
cę wiążą się bardzo wysokie koszty pracy i wielorakie konsekwencje, łącznie z ochroną 
trwałości stosunku pracy. Prawo pracy narzuca stronom wiele obowiązków nieznanych 
zatrudnieniu cywilnoprawnemu. Jeżeli więc obie strony umowy z różnych powodów 
chcą uniknąć związania się węzłem pracowniczym, w książce tej z całą pewnością otrzy-
mają odpowiedź, jak mają to skutecznie uczynić.

Innymi słowy, niniejsza publikacja pozwoli w warunkach gospodarki wolnorynkowej 
wybrać optymalną formę zatrudnienia pozapracowniczego, zwłaszcza tym stronom, 
którym stosunek pracy dziś już nie wystarcza, choć bardzo wiele zawartych w niej tez 
i rozwiązań można z powodzeniem efektywnie zastosować również w ramach stosunku 
pracy.

Omawiamy kolejno kontrakty menedżerskie w  prywatnych spółkach kapitałowych, 
dotyczące członków zarządu oraz menedżerów niebędących członkami zarządu, które 
mogą być także wykorzystywane jako umowy o zarządzanie innymi przedsiębiorstwa-
mi niż prowadzone przez spółki handlowe (np. przedsiębiorstwami spółek osobowych 
czy indywidualnych przedsiębiorców), następnie kontrakty w spółkach z udziałem Skar-
bu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także tradycyjne już typy umów: 
umowę zlecenia, umowę o dzieło, jak również umowę agencyjną (zarówno w formie 



14 Od Autorów

pośrednictwa, jak i przedstawicielstwa) i zupełnie odmiennie potraktowaną od przy-
jętych schematów umowę o pracę nakładczą – gdy wykonawca, nie opuszczając do-
mu  – zdalnie (zwłaszcza w  czasie pandemii), świadczy nowoczesne usługi na rzecz 
nowocześnie zorganizowanych firm.

W każdym typie umowy staraliśmy się w przystępnej i przejrzystej formie – tabelek – 
wszechstronnie pokazać różnice między świadczeniem pracy na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej a wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę.

Książka zawiera obszerne, wielostronicowe, wariantowo opracowane wzory umów, 
sporządzonych dla każdego rodzaju umowy cywilnej (zamieszczone także na stronie 
www.kontrakty-menedzerskie-wzory.wolterskluwer.pl), a  także bardzo przydatne dla 
praktyki orzecznictwo sądowe (w tym przede wszystkim Sądu Najwyższego), zebrane 
pod kątem rozróżniania zatrudnienia pracowniczego od niepracowniczego.

Na zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wzory umów można – i wręcz należy – 
patrzeć elastycznie i wybiórczo, w zależności od potrzeb stron, oczekiwań, pozycji, in-
teresów. Żadną miarą wzorów umów nie powinno się traktować uniwersalnie. Można 
pomijać ich obszerne fragmenty, inaczej zapisywać wariantowe rozwiązania, dokonywać 
istotnych modyfikacji, dopisywać postanowienia. Słowem, są one materiałem roboczym 
dającym stronom instrument elastycznego zatrudniania poza stosunkiem pracy.

Dla wygody Czytelnika staramy się zachować pewien schemat niniejszej pracy. Stąd 
w poszczególnych jej fragmentach dotyczących kolejnych umów świadomie zostały za-
mieszczone pewne powtarzające się rozważania i wnioski prawnoporównawcze. Ułatwia 
to znalezienie różnicy między umową o pracę a daną, interesującą Czytelnika, umową 
cywilnoprawną, bez potrzeby sięgania do innej partii książki.

Wszystkie te względy powinny zoptymalizować decyzje w przedmiocie pozapracowni-
czego zatrudnienia obu stron występujących w obrocie gospodarczym, czyli zarówno 
przedsiębiorców, jak i osób przez nich zatrudnianych.

Na zakończenie pragniemy przytoczyć kolejno dwie, szczególnie nam bliskie, recenzje 
I wydania książki sędziów Wiesława Johanna z Trybunału Konstytucyjnego i Stanisława 
Rudnickiego emerytowanego Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego:

Autor podjął się ambitnego i pionierskiego w naszym piśmiennictwie prawniczym za-
dania wyjaśnienia wielu zagadnień praktycznych związanych z naturą i zawieraniem 
umów o zarządzanie. Z tego punktu widzenia praca z całą pewnością osiągnęła założo-
ny przez autora cel, a tym samym stanowi wartościową pozycję wydawniczą. Trudno 
przeceniać praktyczną wartość dołączonych przez autora wzorów umów o zarządzanie 
i tabel obrazujących istotne różnice pomiędzy poszczególnymi typami umów, decydu-
jące o ich charakterze i skutkach prawnych. Praca – zgodnie z jej tytułem – tematycznie 
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wykracza poza problematykę umów o zarządzanie, zawiera bowiem oparte na wycią-
gach z przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw także krótkie omówienie prze-
pisów o  umowach niebędących „kontraktami menedżerskimi”: zlecenia, o  dzieło, 
agencyjnej oraz o pracę nakładczą.

Stanisław Rudnicki
em. Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Prawnicy praktycy otrzymali […] niezwykle cenną i przydatną w każdej kancelarii 
prawniczej publikację, wkraczającą w sferę stosunków cywilnoprawnych, związanych 
ze świadczeniem pracy, jak i samych umów o pracę. Kontrakty menedżerskie oraz inne 
umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy […] są pozycją, która powinna się znaleźć 
w każdej prawniczej kancelarii […]. Ten praktyczny poradnik to nie tylko zwykła „ścią-
gawka” ułatwiająca sporządzanie umów, ale doskonały komentarz do poruszanej pro-
blematyki […]. To naprawdę solidna praca, pisana językiem wolnym od zawodowego 
slangu, co czyni ją przystępną również dla środowisk pozaprawniczych.

Wiesław Johann
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego



 

Rozdział I

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE 
W PRYWATNYCH SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

A. OMÓWIENIE

1. Wprowadzenie

Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie, umowa o sprawowanie zarządu, umo-
wa zarządu, umowa o wykonywanie zarządu, umowa menedżerska, umowa zlecenia 
zarządu, umowa o świadczenie usług menedżerskich, umowa o prowadzenie przedsię-
biorstwa spółki) w polskich realiach prawnych i gospodarczych to bardzo niejednolita 
kategoria prawna. Pojęciu temu nadaje się zresztą różne treści. Można mówić o kon-
traktach menedżerskich m.in. na gruncie ustaw:
1) z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych1,
2) z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników2,
3) z 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 

spółkami3.

Nie są to jednak rozwiązania kompleksowe, wręcz przeciwnie, mają one bardzo ogólny 
lub wycinkowy, fragmentaryczny charakter, dotyczą pewnych szczególnych sytuacji i nie 
nadają się w całej rozciągłości do wzorcowego zastosowania.

O kontraktach menedżerskich wspominają także ustawy: z  13.10.1998  r. o  syste-
mie ubezpieczeń społecznych4, z  26.07.1991  r. o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych5.

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1644.
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 2181 ze zm.
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1907.
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.
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Zarządzanie, sprawowanie zarządu, wykonywanie czynności zarządu oznacza dziś pro-
fesjonalne świadczenie usług przez wyodrębnioną, świetnie opłacaną, cieszącą się dużym 
prestiżem grupę zawodowych menedżerów (zarządców). Nie ma wątpliwości, że mene-
dżer jest główną, newralgiczną postacią każdego organizacyjno-ekonomicznego przed-
sięwzięcia. Dziś nikt na ogół nie kwestionuje tej tezy. Od formy zatrudnienia menedżera, 
sposobu jego motywowania do pracy, określenia pakietu obowiązków, uprawnień i kom-
petencji, oczekiwanych, sprawdzalnych i kontrolowalnych efektów jego działalności oraz 
zakresu i kryteriów odpowiedzialności zależy, jak zarządzana przez niego firma będzie 
funkcjonować, czy będzie trwała w bezruchu, czy będzie się dynamicznie rozwijać.

W gospodarce, w służbie zdrowia, w instytucjach kultury obszary działania menedże-
rów – skutecznych zarządców cudzej własności – będą się stale poszerzać.

W nowoczesnym państwie o zamożności społeczeństwa nie decyduje powierzchnia te-
rytorium (z natury ograniczona i nierosnąca, z wyjątkiem tego, co się pod nią znajdu-
je), lecz człowiek i pomysł, a więc szeroko pojęta wiedza, wynalazczość, innowacyjność, 
a przede wszystkim – sprawne, efektywne zarządzanie i kapitał.

Odpowiedź na pytanie, jak zatrudniać kadrę menedżerską, jest zatem kwestią o pod-
stawowym znaczeniu nie tylko dla przedsiębiorców i grupy zawodowych zarządców, ale 
i dla całej gospodarki.

Na pytanie to nie ma jednej, uniwersalnej, akceptowanej przez wszystkich odpowiedzi. 
Zależy ona od zbyt wielu czynników, takich jak: tradycja6, forma własności, poziom 
kultury organizacyjnej firmy7, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych, 
technika i metody zarządzania, forma prawna przedsiębiorstwa, ludzkie predyspozycje, 
doświadczenia, przyzwyczajenia i obawy, uwarunkowania kulturowe, otwartość gospo-
darki, historia firmy.

Czy należy w ogóle odrzucić rozwiązania przyjęte w Kodeksie pracy? Moim zdaniem 
w przeważającym zakresie tak. Nie znajduję obecnie, poza faktem, że tak zdecydował 
ustawodawca, żadnych prawnych, socjologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych 
przesłanek przemawiających za pracowniczym angażowaniem członków zarządów 
(zwłaszcza top menedżerów).

6 W  polskich realiach gospodarczych, z  uwagi na wieloletni brak demokracji i  wolnego rynku, nie 
ukształtowała się jeszcze tradycja zatrudniania menedżerów na kontraktach menedżerskich, a ponadto nie 
istnieją jeszcze w Polsce przekazywane z pokolenia na pokolenie rodzinne tradycje menedżerskie.

7 Inna jest np. kultura organizacyjna firmy prywatnej ze spersonifikowanym właścicielem, inna koncer-
nu, inna przedsiębiorstwa państwowego, inna firmy z udziałem kapitału zagranicznego, inna z wyłącznym 
udziałem takiego kapitału czy tylko z polskim udziałem.
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Niejednokrotnie dziś menedżerowie jasno i otwarcie przyznają, że faktycznym i jedy-
nym celem nawiązywania przez nich stosunków pracy jest umożliwienie im uzyskania 
uprzywilejowanego pracowniczego statusu, co wcale nie wiąże się z zapewnieniem pra-
widłowego zarządzania (tu wystarczy przecież samo powołanie), ale z chęcią uzyskiwa-
nia świadczeń przysługujących z woli państwa pracownikom i poddaniu się „opiece” 
ochronnego ustawodawstwa pracy.

Skoro więc menedżer chce osiągnąć większą stabilizację zatrudnienia, uzyskać pracowni-
cze gwarancje i przywileje socjalne, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, ewen-
tualnie ochronę związkową, mieć zagwarantowaną możliwość wniesienia powództwa do 
sądu pracy w wypadku wadliwego rozwiązania z nim umowy przez firmę8 czy zwrócenia 
się do inspektora pracy z prośbą o obronę jego interesów, wówczas to, że będzie równo-
cześnie podlegać pracowniczemu wymiarowi i rozkładowi czasu pracy, formalnej dys-
cyplinie pracy, regulaminowi pracy, odpowiedzialności porządkowej9, stosowanej przez 
pracodawcę polityce nagród i wyróżnień, a także możliwości skierowania go do innej 
pracy przez 3 miesiące w roku kalendarzowym (art. 42 § 4 k.p.)10, nie stanowi dla nie-
go wystarczającego argumentu przeciwko pracowniczemu zatrudnieniu. Jeżeli jeszcze 
przedsiębiorca chce bezpośrednio ingerować w proces zarządzania poprzez wydawanie 
codziennych bieżących poleceń co do czasu, miejsca, sposobu, terminów wykonywania 
obowiązków zarządcy, to dla obu stron stosunek pracy będzie, w ich mniemaniu, opty-
malną formą zatrudnienia, godzącą ich cele, interesy i oczekiwania. Innymi słowy, jeżeli 
właściciel (organy go reprezentujące) chce „ręcznie sterować” dyspozycyjnym kierowni-
kiem, stosunek pracy przystaje do tego najlepiej11.

Moim jednak zdaniem angażowanie menedżera do świadczenia – wymagających głębo-
kiej, rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy i kwalifikacji – wysoko specjalistycznych usług 
w dziedzinie sprawowania zarządu na podstawie klasycznego stosunku pracy nie zawsze 
spełni swoją funkcję, nie zawsze jest właściwe, fortunne, a niejednokrotnie będzie wręcz 
dysfunkcjonalne.

8 Praktycznie, w większości przypadków, nie jest jednak możliwe przywrócenie do pracy członka zarządu 
przez sąd pracy, gdy został on niewadliwie odwołany z tej funkcji.

9 Celem odpowiedzialności porządkowej jest m.in. zabezpieczenie formalnej dyscypliny pracy, która 
w sytuacji menedżera jest niepożądana. Poza tym ukaranie menedżera w tym trybie nadszarpywałoby jego 
pozycję i autorytet.

10 W przypadku uznania w tej mierze prymatu Kodeksu spółek handlowych nad Kodeksem pracy sporna 
wydaje się możliwość skierowania członka zarządu zatrudnionego w tym charakterze do wykonywania innej 
pracy, ale już członka zarządu zatrudnionego w innym charakterze, np. na stanowisku dyrektora, można by 
skierować do innej pracy.

11 Powiedzą niektórzy, że większość z tych „zagrożeń” właściwie nie występuje w stosunku pracy mene-
dżera. Od jego silnej na ogół osobowości zależy rzeczywista pozycja, jaką osiągnie w spółce, nie jest ona uwa-
runkowana tym, czy łączy go z firmą stosunek pracy, czy stosunek cywilnoprawny. Jest to z całą pewnością 
argumentacja po części prawdziwa. Jednakże równie prawdziwa jest teza, że bez porównania, zdecydowanie 
łatwiej z przyczyn natury prawnej jest narzucać menedżerowi pracownikowi swoją wolę i zmuszać go do 
konkretnych działań, nie zawsze zgodnych z jego wolą, niż menedżerowi zatrudnionemu na kontrakcie.
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Rodzi się przykładowo, wcale nie retoryczne, pytanie, czy członek zarządu może być 
poddany mobbingowi. Skoro jest pracownikiem, do którego zgodnie z zasadą powszech-
ności (art. 1 k.p.) stosuje się przepisy Kodeksu pracy, to formalnie może być on poddany 
mobbingowi i wysuwać związane z tym roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jeżeli zatem właściciel chce wykluczyć możliwość pozwania jego firmy przez członka za-
rządu do sądu pracy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, nie może 
zatrudniać menedżera w ramach stosunku pracy.

Podobną dysfunkcjonalność stosunku pracy członka zarządu można wykazać na pod-
stawie art. 231 k.p. Ratio legis tego przepisu jest ochrona pracowniczego interesu pole-
gającego na trwałości, stabilizacji zatrudnienia, w sytuacji gdy po stronie pracodawcy 
dochodzi do organizacyjno-prawnych przekształceń.

W wypadku przejścia zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę (fuzje na 
rynku to przecież rzecz normalna) pracownik staje się z mocy samego prawa stroną 
stosunku pracy z nowym pracodawcą, dotyczy to np. prezesa zarządu zatrudnionego 
właśnie na tym stanowisku (!). Takie sytuacje się zdarzają, znam je z własnej praktyki 
adwokackiej. Wówczas to nowy właściciel (skoro nie uczynił tego poprzedni) jest zmu-
szony negocjować warunki rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron, ewen-
tualnie wypowiedzieć umowę o  pracę (okres wypowiedzenia umowy może wynosić 
np. 12 miesięcy), zapłacić odprawę czy zapewniać „złoty spadochron”.

Nie da się przecież wyłączyć automatycznego skutku kontynuacji z nowym pracodaw-
cą dotychczasowego stosunku pracy menedżera zatrudnionego na stanowisku członka 
zarządu.

Większości tych zagrożeń nie niesie ze sobą terminowy kontrakt menedżerski, w ramach 
którego odwołanie z funkcji członka zarządu (ustanie stosunku organizacyjno-korpora-
cyjnego) wiąże się z natychmiastowym rozwiązaniem cywilnoprawnego kontraktu.

Nie ma przecież przeszkód prawnej natury, aby w kontrakcie menedżerskim strony zapi-
sały, że w wypadku przekształceń organizacyjno-prawnych zakładu pracy (tj. połączenia, 
podziału, przejęcia przez inny zakład pracy) kontrakt menedżerski ulegnie rozwiązaniu 
automatycznie – w trybie natychmiastowym. Dla potencjalnego nabywcy przedsiębior-
stwa, w procesie due diligence, źle skonstruowane umowy wysokiej kadry menedżerskiej 
mogą okazać się przeszkodą do zamknięcia transakcji, nie zawsze nowy właściciel chce 
pozostawić „starą” kadrę menedżerską (zwłaszcza, jeśli dotyczy to członków zarządu), 
„problemowe kontrakty” mogą okazać się przyczyną zakończenia procesu sprzedaży 
przedsiębiorstwa na etapie negocjacji.

I powstaje kolejne pytanie: czy właścicielowi, zwłaszcza nowemu właścicielowi, zawsze 
zależy na stabilizacji zatrudnienia członków zarządu przejmowanej firmy? Często jest 
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dokładnie odwrotnie, skoro zwykle nowy właściciel ma własny (planowany lub istnie-
jący) skład zarządu. A przypominam, że taki jest właśnie cel – stabilizacja zatrudnienia 
pracowników – regulacji art. 231 k.p.

Trzeba więc przyjąć jako pewnik, że co do zasady każda umowa o pracę – nawet zawarta 
na czas określony – stwarza po stronie właściciela dużo więcej problemów niż cywilno-
prawna umowa o zarządzanie.

Menedżer zatrudniony w ramach cywilnoprawnego kontraktu może – w sytuacji kryzy-
su finansowego spółki, przy braku jej płynności finansowej – zrzec się prawa do wyna-
grodzenia12 albo poszczególnych jego składników, premii, dodatków, prowizji i tantiem. 
Pracownikowi zawsze będzie przysługiwało w tym zakresie roszczenie, zrzeczenie się 
jest nieważne z mocy samego prawa (art. 84 k.p.). Menedżer może czekać na wynagro-
dzenie przez pół roku, rok13, pracownik musi je otrzymywać co najmniej raz w miesiącu, 
w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 k.p.).

Członkowi zarządu związanemu umową cywilnoprawną za 33-dniowy okres niezdol-
ności do pracy wywołany chorobą lub odosobnieniem spółka nie musi płacić wynagro-
dzenia. Członkowi zarządu mającemu status pracownika pracodawca jest zobowiązany 
do wypłaty wyżej wymienionego wynagrodzenia. Podobnie ma się rzecz z  odprawą 
emerytalną lub rentową, odprawą pośmiertną czy – o ile przewidują ją przepisy pra-
wa pracy – nagrodą jubileuszową. Tego rodzaju obowiązki nie obciążają spółki wobec 
cywilnoprawnie zatrudnionego zarządcy lub jego rodziny (chyba że strony w ramach 
swobody umów tak zechcą).

Nie jest celem menedżerskiego angażu, aby zarządca realizował to, co jest częstokroć na-
dal kanonem obowiązków pracowniczych, tj. przestrzegał dyscypliny formalnej, a więc 
ustalonego czasu i regulaminu pracy, porządku w zakładzie pracy itp. Nie po to właści-
ciel zatrudnia menedżera. Co więcej, jest mu w zasadzie obojętne, jak (oczywiście w gra-
nicach prawa), kiedy i w jaki sposób członek zarządu będzie realizował swoje zadania. 
Interesuje go przede wszystkim zysk, długookresowy wzrost wartości spółki, osiągnięcie 
wyznaczonych celów.

Zatrudniając pracownika, pracodawca realizuje pośrednio cele polityki społecznej pań-
stwa i jego misji, tj. pełnego, produktywnego zatrudnienia i w konsekwencji zmniejsze-
nia (likwidacji) bezrobocia. Stanowiący o tym art. 10 § 3 k.p. to pierwsza, podstawowa 
w katalogu, zasada prawa pracy.

12 Por. jednak art. 8a ust. 4 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2207).

13 Z wyjątkiem minimalnego wynagrodzenia (wynikającego z minimalnej stawki godzinowej) przewi-
dzianego wyżej wymienioną ustawą (por. jej art. 8a ust. 6).
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Książka przedstawia złożoną problematykę umów menedżerskich na rynku polskim. Uwzględniono 
w niej zmieniające się, coraz wyższe wymagania rynku wobec kadry menedżerskiej, jak również oczeki-
wania menedżerów w stosunku do angażujących ich podmiotów. Omówiono także najważniejsze umo-
wy cywilnoprawne, na podstawie których można świadczyć pracę: umowę zlecenia, umowę o dzieło, 
umowę agencyjną oraz umowę o pracę nakładczą. Umożliwia to zainteresowanym dokonanie wyboru 
najlepszej formy efektywnego i elastycznego świadczenia pracy. Każdy typ umowy opatrzono zwięzłym 
komentarzem.  

Bezspornym atutem opracowania są wzory umów – zwłaszcza kontraktów menedżerskich – oraz tabele 
obrazujące różnice pomiędzy danym typem umowy a umową o pracę, pozwalające skutecznie ocenić 
ryzyko ukrycia stosunku pracy pod pozorem umowy cywilnoprawnej. Wzory są dostępne także w wersji 
elektronicznej do pobrania ze strony www.kontrakty-menedzerskie-wzory.wolterskluwer.pl po wpi-
saniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indy-
widualnych potrzeb. 

W drugim wydaniu autorzy prezentują nowe podejście do tematyki, uwzględniające aktualną praktykę 
rynkową oraz najnowsze orzecznictwo. Dodano także omówienie kontraktów menedżerskich w spółkach 
z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób świadczących pracę w ramach 
stosunku cywilnoprawnego oraz prawników praktyków.  

Waldemar Gujski – adwokat, partner w kancelarii Gujski, Zdebiak; od kilkudziesięciu lat zajmuje się 
szeroko rozumianą problematyką zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy kadry 
menedżerskiej; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego oraz projektów paktów 
socjalnych; wykładowca na licznych szkoleniach; doradca i pełnomocnik procesowy banków, firm pol-
skich i zagranicznych, w tym koncernów należących do czołówki światowego biznesu, reprezentuje także 
członków ich zarządów; pełnomocnik procesowy wybitnych przedstawicieli świata mediów, polityki, 
kultury i biznesu; od 2016 roku wielokrotnie uznawany przez firmę Chambers & Partners za jedynego 
w Polsce Senior Statesman (czyli najbardziej zasłużonego prawnika) w dziedzinie prawa pracy. 

Dawid Jakub Zdebiak – radca prawny, partner w kancelarii Gujski, Zdebiak; do 2005 roku wykonywał 
zawód sędziego i orzekał w wydziale pracy oraz wydziałach cywilnych, ostatnio w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie; specjalizuje się w prawnych aspektach świadczenia pracy zarówno w ramach stosunku 
pracy, jak i na podstawie umów prawa cywilnego, w tym: kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, 
o dzieło, a także w prawie cywilnym i gospodarczym; prowadzi szczególnie skomplikowane procesy 
w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych; doradza polskim i zagranicznym firmom i me-
nedżerom oraz związkom zawodowym; uczestniczy w przekształceniach zakładów pracy, procedurach 
zwolnień grupowych, negocjowaniu i przygotowaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, jak również 
szczególnie skomplikowanych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, zakazów konkurencji, rozbu-
dowanych systemów premiowania; ceniony wykładowca.
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