
Umowa cywilnoprawna 
 
W związku z pojawiającymi się pytaniami wyjaśniam, iż w języku prawniczym funkcjonuje 
pojęcie „umowa cywilnoprawna”. Określenie to oznacza inne niż stosunek pracy formy 
zatrudnienia mające swoje źródło w kodeksie cywilnym. Umowy cywilnoprawne są 
najczęściej stosowane w momencie, w którym dany podmiot nie planuje zatrudniać 
pracownika, a zależy jej na wykonaniu określonych czynności, zadań. Do umów 
cywilnoprawnych należy zaliczyć: 

• umowę zlecenie, 
• umowę o dzieło, 
• kontrakt menedżerski, 
• umowę agencyjną. 

 
Powyższy katalog jest katalogiem otwartym. 
 
Należy pamiętać, że powyższe umowy nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy 
Kodeksu pracy. 
Należy także pamiętać, iż to nie nazwa stosunku zobowiązaniowego, lecz jego treść decyduje 
o rodzaju umowy. Jeżeli dana umowa cywilnoprawna posiada cechy typowe dla umowy o 
pracę (podporządkowanie, określenie: czasu, miejsca, zadań oraz wynagrodzenia, obowiązek 
osobistego świadczenia), to istnieje możliwość sądowego uznania, iż strony łączy umowa o 
pracę, a nie umowa cywilnoprawna.  
 
 

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami przy wypełnianiu przez 
koleżanki arkusza aktualizującego Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
zwraca uwagę, iż w punkcie 16 „Zatrudnienie dodatkowe” należy dokonać wyboru rodzaju 
zatrudnienia zgodnie ze wskazanymi w tym punkcie rodzajami zatrudnienia. Lista rodzajów 
zatrudnienia określona w powyższym punkcie jest listą zamkniętą i nie istnieje możliwość 
wskazania innego rodzaju zatrudnienia niż wskazana w ww. punkcie.  
W szczególności wskazać należy, iż błędna jest praktyka dopisywania kolejnego punku 
wskazującego, iż dodatkowe zatrudnienie wykonywane jest na podstawie umowy zlecenia. 
Osoby wykonujące dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia winny zakreślić 
odpowiedź umowa cywilnoprawna, gdyż pojęcie umowa cywilnoprawna jest pojęciem 
zbiorczym obejmującym oprócz umowy zlecenia także umowę o dzieło, jak również każdą 
inną umowę, na podstawie której pielęgniarka / położna udziela świadczeń zdrowotnych, do 
której stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, a nie stosuje się przepisów ustawy Kodeks 
pracy. 
 
 
Zobacz także: 
Wpływ formy wykonywania zawodu na wysokość składki członkowskiej 
 

http://oipip.czest.pl/pobierz/plik/opinia-1.pdf

