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Umowa o pracę
u małych pracodawców

The contract of employment
 at small employers

A small employer, employing up to 20 employees, has a num-
ber of obligations arising from the employment relationship. Em-
ployment contract is a will of two sides. Small employer is not 
obliged to issue work regulations in addition to supplementary in-
formation. However he is obliged to include all the information re-
lated to the performance of work for that employer, ie .: the night 
time, place, date and time of payment of wages, and adopted the 
way of confirmation by the staff arrival and presence in work and 
justify absences from work. The aim of this paper is to discuss the 
role of work contracts in the absence of company unions in the 
workplace, and thus the possibility of collective bargaining, and 
also the lack of obligation to issue work regulations and remunera-
tion regulations by the employer.

Keywords: contract of employment, small employer, employ-
ment, conditions of the employment contract.

Mały pracodawca, zatrudniający do 20 pracowników, ma szereg 
obowiązków wynikających z nawiązania stosunku pracy. Zawarcie 
umowy o pracę stanowi wolę dwóch stron. Mały pracodawca nie 
ma obowiązku wydania regulaminu pracy dodatkowo w informacji 
uzupełniającej, ma natomiast obowiązek zawrzeć wszystkie informa-
cje związane z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy tj.: porze 
nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, a także 
przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 
Celem artykułu jest omówienie roli umowy o pracę w przypadku 
braku związków zakładowych w zakładzie pracy, a więc możliwości 
zawierania układów zbiorowych, czy też braku obowiązku wydania 
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.

Słowa kluczowe: umowa o pracę, mały pracodawca, stosunek 
pracy, warunki umowy o pracę.
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Umowa o pracę stanowi rezultat zgodnej woli dwóch 
stron, wyrażonej w formie pisemnej. Z prawnego punktu 
widzenia, strony umowy o pracę są względem siebie nieza-
leżne. U podłoża umowy leży niezależność woli stron. Obej-
muje ona w szczególności wybór kontrahentów, zawarcie 
umowy, jej treść oraz czas obowiązywania. 

Pojęcie umowy w prawie pracy może być ujmowane 
w znaczeniu szerszym lub węższym. W znaczeniu szerszym, 
podobnie jak w prawie cywilnym, oznacza ono wszelkie 
działania dwustronne, zmierzające do wywołania określo-
nego skutku prawnego. Takie znaczenie należy nadać temu 
pojęciu zwłaszcza w przepisach, które ograniczają swobodę 
umów. W przeciwnym wypadku, strony mogłyby je obejść 
poprzez działania dwustronne niemieszczące się w umo-
wie. W znaczeniu węższym, umowa oznacza akt prawny 
kreujący stosunek pracy oraz określający jego strony i za-
sadniczą treść. W takim rozumieniu pojęcie umowy o pracę 
jest używane przede wszystkim w Kodeksie pracy (Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1502 ze zm., artykuł 29). Zmiany i uzupełnienia umo-
wy muszą być jednak również zgodne z tym przepisem, co 
oznacza, iż użyte w nim pojęcie umowy wykracza poza akt 
zawierany na początku zatrudnienia. 

Rola umowy o pracę u małych pracodawców 

Umowa o pracę u małych pracodawców pełni większą 
rolę niż u pracodawców pozostałych. Jest to następstwem 
braku u małych pracodawców wewnątrzzakładowych źró-
deł prawa pracy. W szczególności, pracodawca zatrudnia-
jący mniej niż 20 pracowników nie ma obowiązku wydania 
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm., artykuł 104 § 2). Z reguły też, u takiego 
pracodawcy, nie ma związków zawodowych. Przekłada się 
to na brak układu zbiorowego pracy czy porozumień zbio-
rowych. Nie budzi to większych zastrzeżeń. 

U małego pracodawcy relacje pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem kształtują się w sposób bardziej bezpo-
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średni niż u większych pracodawców. Z reguły prostsza jest 
też organizacja pracy oraz system wynagradzania za pracę. 
Z drugiej strony, obowiązek wydawania aktów wewnątrzza-
kładowych stanowi określone obciążenie dla pracodawcy. 
Mogłoby ono być bardziej kłopotliwe dla małego praco-
dawcy ze względu na słabsze podstawy organizacyjne i fi-
nansowe jego działania.

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na 
których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być 
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 18 § 1). Pojęcie Ustawy 
obejmuje Kodeks pracy oraz inne ustawy z zakresu prawa 
pracy, jak również przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie ustaw. Niekiedy określa się je również jako prawo 
powszechnie obowiązujące, w odróżnieniu od autonomicz-
nego prawa pracy, mającego zastosowanie do poszczegól-
nych zakładów pracy czy ich grup. W umowie o pracę za-
wieranej u małego pracodawcy nie znajduje odbicia pewna 
odrębność warunków pracy, która może wynikać z aktów 
zakładowych. 

Odesłanie do umowy 

Niektóre przepisy ustawy odsyłają do umowy. Ode-
słania takie pełnią podwójną rolę. Jeżeli ustawa odsyła 
tylko do umowy, wówczas dotyczy to wszystkich praco-
dawców, z wyjątkiem tych, którzy zatrudniają pracowni-
ków na podstawie pozaumownych stosunków pracy (co 
z reguły nie odnosi się do małych pracodawców). Przykła-
dem jest okres wypowiedzenia umowy o pacę zawartej na 
okres próbny oraz okres wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony (Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., 
artykuł 34 i 36 § 1). Jeżeli natomiast ustawa wymienia róż-
ne akty prawne (układy, regulaminy), w ostatniej kolejno-
ści umowę o pracę, to możliwość skorzystania z umownej 
modyfikacji treści stosunku pracy występuje tylko u ma-
łych pracodawców. Pozostali pracodawcy mogą zawrzeć 
układ zbiorowy lub mają obowiązek wydania odpowied-
niego regulaminu. Niewywiązanie się z tego obowiązku 
nie otwiera drogi do dokonania tego na podstawie umo-
wy. Wynika to z wyraźnego brzmienia przepisów, które 
odsyłają do umowy. Dla przykładu, pracodawca nie objęty 
układem zbiorowym pracy lub nie zobowiązany do ustale-
nia regulaminu pracy może w umowie o pracę ustalić inną 
(wyższą) liczbę godzin nadliczbowych w roku niż w roku 
kalendarzowym (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Ko-
deks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 151 

§ 4). Podobny warunek dotyczy wprowadzania 60 minut 
przerwy w pracy, którą pracodawca zapisuje w układzie 
zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, albo w umowie 
o pracę (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pra-
cy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 141 § 2). Jeżeli 
więc pracodawca jest obowiązany do wydania regulaminu, 
to nie może skorzystać z tych przepisów w drodze umowy.

Jeżeli jednak ustawa odsyła tylko do układu czy regu-
laminu, to mały pracodawca nie może skorzystać z prze-
widzianej nią możliwości. Przykładem jest system prze-
rywanego czasu pracy, który wprowadza się w układzie 
zbiorowym pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 139 
§ 3). Ustawodawca dostrzega ten problem w przypadku, 
gdy u pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą 
działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związkowa, system przery-
wanego czasu pracy może być stosowany na podstawie 
umowy o pracę. Wyjątek ten wydaje się jednak zbyt wąski 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 139 § 4). 

Jeżeli ustawa odsyła do umowy, nie oznacza to ko-
nieczności uregulowania w niej danej sprawy. Wynika to 
ze swobody umów w prawie pracy. Według przepisów Ko-
deksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść 
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosun-
ku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (Usta-
wa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. 
z 2016 r. poz. 380 ze zm., artykuł 3531). Nadmienić należy, 
że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pra-
cy, do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami 
prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 
pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 300). Ar-
tykuł 3531 Kodeksu cywilnego spełnia warunki określone 
w artykule 300 Kodeksu pracy. W prawie pracy nie ma 
przepisu gwarantującego swobodę umów w tak wyraźny 
sposób. Nie pozostaje on też w sprzeczności z zasadami 
prawa pracy. Wielokrotnie dopuszczalność stosowania 
tego przepisu potwierdzał Sąd Najwyższy. Zasadniczy 
walor artykułu 3531 Kodeksu cywilnego polega na po-
twierdzeniu możliwości swobodnego kształtowania treści 
umowy o pracę, w granicach określonych ustawą (a także 
naturą stosunku pracy i zasadami współżycia społeczne-
go). Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na 
których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być 
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 18 § 1). 
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Określenie w umowie spraw, które u większych praco-
dawców znajdą się w układach lub regulaminach, np. wa-
runki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 775 § 3) czy liczba godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym (artykuł 151 § 4), 
może jednak leżeć w interesie małego pracodawcy. Jeszcze 
wyraźniej dotyczy to spraw, w których sama ustawa do-
puszcza regulację umowną, jak zakaz konkurencji(artykuły 
1011 § 1 i 1012 § 2), zastrzeżenie okresu próbnego nieprze-
kraczającego 3 miesięcy (artykuł 25 § 2) czy dopuszczenie 
wypowiedzenia umowy na okres próbny (artykuł 34). We 
wszystkich tych przypadkach, brak umowy oznacza nie-
unormowanie danej sprawy, ponieważ ustawa nie wchodzi 
w miejsce umowy. Jeżeli więc mały pracodawca nie skorzysta 
z tego w odpowiednim czasie (np. z powodu nieznajomości 
stanu prawnego), może to prowadzić do pogorszenia jego 
sytuacji prawnej.

Treść umowy o pracę 

Ustawa określa jednolicie treść umowy o pracę dla 
wszystkich pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza: rodzaju 
umowy, daty zawarcia, warunków pracy i płacy, a w szcze-
gólności: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wy-
nagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, 
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiaru czasu 
pracy, terminu rozpoczęcia pracy (Ustawa z dnia 26 czerw-
ca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze 
zm., artykuł 29 § 1). Przewidziane w prawie składniki 
umowy o pracę zostały powtórzone i częściowo uszcze-
gółowione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej (Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposo-
bu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. z 1996 
r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Powszechnie przyjmuje się to 
za pomocniczy wzór umowy o pracę. Jest to przydatne 
dla małych pracodawców, zwalniając ich z obowiązku sa-
modzielnego układania wzoru umowy o pracę. Stosunko-
wo rzadko posługują się oni też bardziej rozbudowanymi 
umowami o pracę.

Umowa o pracę indywidualizuje i konkretyzuje wa-
runki zatrudnienia. Różnica pomiędzy umowną indywidu-
alizacją a konkretyzacją tych warunków polega na tym, iż 
prawidłowo sporządzona umowa zawsze musi indywidu-
alizować sytuację pracownika, a jej konkretyzacja zależy 
tylko od rodzaju wykonywanej pracy i warunków zakłado-

wych. Dla małych pracodawców w większości wypadków 
wystarczy regulacja ustawowa. Konkretyzacja dotyczy 
zwłaszcza obowiązków pracowniczych. Przykładem jest 
konkretyzacja obowiązku przestrzegania tajemnicy służ-
bowej, dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony mienia 
pracodawcy, zakazu konkurencji, a często także – rodzaju 
świadczonej pracy. Umowa może także konkretyzować 
obowiązki pracownika poprzedzające rozwiązanie stosun-
ku pracy, dotyczyć np. sposobu rozliczenia się pracownika 
z pracodawcą. Nie można całkowicie wykluczyć, że rów-
nież u małego pracodawcy wystąpi potrzeba umownego 
uregulowania niektórych z tych kwestii.

Elementy treści umowy zawarte w pomocniczym 
wzorze w większości są zrozumiałe, a tym samym łatwe 
do określenia przez strony umowy. Wyjątek może doty-
czyć dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych, których 
przekroczenie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 1511 § 1), co wymaga 
zrozumienia tego rozwiązania prawnego. Sformułowanie 
„wymiar czasu pracy” może być też odczytane jako ilość 
godzin, które ma przepracować pracownik, a nie tylko jako 
rozmiar zatrudnienia (wymiar „etatu”).

Jeżeli u małych pracodawców wystąpią inne, poza 
zasadniczym, składniki wynagrodzenia, to ich określenie 
w umowie może być trudniejsze niż u pozostałych praco-
dawców. Przepisy Kodeksu pracy przewidują, że umowa 
określa „wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodza-
jowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia” 
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 29 § 1 punkt 3). Często 
dodatkowe składniki wynagrodzenia są regulowane we-
wnętrznymi aktami prawnymi np. zakładowym regulami-
nem wynagradzania, a zwłaszcza układem zbiorowym lub 
regulaminem pracy. W takim przypadku wskazanie skład-
ników wynagrodzenia następuje poprzez ich nazwanie 
i odesłanie do treści tych aktów, regulujących wysokość 
i warunki nabycia danego składnika wynagrodzenia. Jeżeli 
takich aktów nie ma, to dodatkowy składnik wynagrodze-
nia powinien być wskazany w umowie, w sposób umoż-
liwiający ustalenie uprawnień pracownika do tej części 
wynagrodzenia.

Przepisy Ustawy Kodeks pracy nie określają skut-
ków braku w umowie postanowień dotyczących warun-
ków umowy o pracę. Może to nastąpić przez pominięcie 
w pomocniczym wzorze umowy niektórych postanowień 
lub też zawarcie umowy w mniej rozbudowanej formie. 
Powszechnie przyjmuje się, że dla zawarcia umowy wy-
starczy określenie w jej treści rodzaju pracy. Oczywiście 
w treści umowy muszą być określone jej strony, bez cze-
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Umowa o pracę u małych 
pracodawców de lege ferenda 

Rozważania nad przyszłą rolą umowy o pracę dotyczą 
przede wszystkim możliwości zwiększenia swobody kształ-
towania jej treści. Propozycje takie płyną ze strony praco-
dawców. Przede wszystkim należy przyjąć, że pewne różni-
cowanie sytuacji pracowników, ze względu na wielkość za-
trudniającego ich pracodawcy, nie narusza zasady równego 
ich traktowania. Sytuacja taka ma zresztą już miejsce, czego 
najbardziej wyraźnym przykładem są zwolnienia pracowni-
ków, a zwłaszcza niestosowanie do pracodawców zatrud-
niających do 20 pracowników przepisów Usta wy z dnia 13 
marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, 1220 i 1268). 
Potwierdza to również Traktat o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej, z którego można nawet wyprowadzić nakaz ta-
kiego różnicowania dla uniknięcia utrudnień w zakładaniu 
i funkcjonowaniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Trak-
tat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolido-
wana Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 roku, artykuł 152 
ustęp 2 litera b). Podstawą różnicowania przepisów prawa 
pracy nie może być tylko sytuacja pracowników, ale też sy-
tuacja pracodawców.

Ogólnie rzecz ujmując, możliwe są trzy sposoby ogra-
niczenia ustawy na rzecz umowy o pracę u małych praco-
dawców:

1. Generalne upoważnienie do odejścia w umowie od 
przepisów ustawy;

2. Upoważnienie dotyczące niektórych przepisów;
3. Rezygnacja z części regulacji ustawowej.

Generalne upoważnienie wydaje się zbyt szerokie. 
Pewne grupy przepisów ustawy chronią na tyle ważne inte-
resy pracowników, że nie można od nich odejść w umowie. 
Przykładem jest nie tylko ochrona życia i zdrowia, ale także 
równe traktowanie pracowników, ochrona ich godności czy 
danych osobowych.

W polskich warunkach, przy rozbudowanych ustawo-
wych regulacjach uprawnień pracowniczych, najbardziej 
realne wydaje się poszerzanie możliwości odchodzenia 
w umowie od poszczególnych przepisów ustawy, czego 
przykładem jest możliwość ustalenia innej liczby godzin 
nadliczbowych niż określona w Kodeksie pracy (Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1502 ze zm., artykuł 151 § 4).

Podobnym rozwiązaniem jest wycofanie się ustawy 
z regulowania niektórych spraw. Ze względu na to, iż znacz-
na część ustawodawstwa ma już trwałe miejsce w syste-

go nie dochodzi do jej zawarcia. Pozostałe składniki treści 
umowy będą wynikały z treści przepisów lub ich wykładni, 
co dotyczy rodzaju umowy (na czas nieokreślony), miejsca 
pracy (siedziba pracodawcy), wymiaru zatrudnienia (peł-
ny), wynagrodzenia (minimalne). Nie narusza to ochron-
nego charakteru przepisów prawa pracy. Jeżeli powyższe 
postanowienia nie znajdą się w umowie, to prawo określi 
sytuację pracownika w dostateczny sposób. Nie można 
wykluczyć, że brak postanowień umownych może być 
korzystny dla pracownika. Taka wykładnia jest zgodna 
z celami, jakie wyznacza Międzynarodowa Organizacja 
Pracy. W myśl jej przepisów, dotyczących ogólnych wa-
runków stymulowania tworzenia miejsc pracy w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, państwa członkowskie po-
winny dokonywać przeglądu ustawodawstwa pracy i spo-
łecznego, w konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi 
organizacjami pracodawców i pracowników, w celu okre-
ślenia czy ustawodawstwo to zaspokaja potrzeby małych 
i średnich przedsiębiorstw, przy zapewnieniu właściwej 
ochrony i warunków pracy ich pracownikom (Zalecenie nr 
189 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 17 czerwca 
1998 roku, dotyczące ogólnych warunków stymulowania 
tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębior-
stwach, artykuł 7 punkt 3 litera a).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, 
jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu 
pracy, to informuje pracownika na piśmie o porze nocnej, 
miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz 
przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 29 
§ 3). Nie ma przeszkód, aby sprawy te były uregulowa-
ne w umowie o pracę. W takim przypadku podlegają one 
tym samym regułom, co pozostałe postanowienia umowy. 
W szczególności nie mogą one być zmieniane jednostron-
nie przez pracodawcę (co jest możliwe przy informacji 
pisemnej).

Potwierdzenie warunków umowy o pracę 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umo-
wa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pi-
semnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika 
do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia 
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków 
(w brzmieniu ustalonym przez artykuł 1 punkt 1 Ustawy 
z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie Ustawy Kodeks pracy 
(Dz.U. poz. 910) z dniem 1 września 2016 roku).
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mie prawnym, w praktyce może to dotyczyć tylko kwestii 
o mniejszym znaczeniu, czego przykładem są należności z ty-
tułu podróży służbowej (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 775).

Zwiększenie roli umowy mogłoby służyć również 
ochronie pracownika. Ustalanie rozkładu czasu pracy 
u małych pracodawców następuje z reguły w obwieszcze-
niu, a w pewnym zakresie – także po uprzednim zawiado-
mieniu właściwego inspektora pracy (artykuł 150 § 1 i § 2). 
Ustalanie i zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zgody 
pracownika. Umowa zakłada natomiast taką zgodę. Jest 
to i tak, z reguły, łatwiejsze niż uzyskanie zgody związku 
zawodowego. Odesłanie do umowy bardziej też chroni 
pracowników, niż odesłanie do regulaminu jednostronnie 
wydawanego przez pracodawcę.

U pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowni-
ków kluczowe znaczenie dla pracownika ma treść zawiera-
nej umowy o pracę. W tym przypadku szczególnie ważne 
jest dla osoby zatrudnionej szczegółowe określenie w umo-
wie o pracę warunków jej zatrudnienia. Umowa o pracę 
jest jedynym dokumentem chroniącym interes pracownika 
u pracodawcy zatrudniającego poniżej 20 pracowników. 
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