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Umowa o pracę 
a umowa prawa cywilnego

W pra wie pol skim funk cjo nu ją dwie for my za trud nia nia: 
� za trud nie nie pra cow ni cze – jest naj czę ściej efek tem

pod pi sa nia umo wy o pra cę (na okres prób ny,  na czas
okre ślo ny, na czas nie okre ślo ny). Naj wa żniej szą kon se -
kwen cją pod pi sa nia umo wy o pra cę jest sto so wa nie
do stron umo wy (pra co daw cy i pra cow ni ka) po sta no -
wień Ko dek su pra cy.

� za trud nie nie nie pra cow ni cze – jest efek tem za war cia
umo wy pra wa cy wil ne go (umo wa -zle ce nie, umo wa
o dzie ło, umo wa o świad cze nie usług). Wsku tek pod pi -
sa nia ta kiej umo wy wza jem ne pra wa i obo wiąz ki stron
umo wy re gu lu je wy łącz nie Ko deks cy wil ny. Nie sto su -
je się w ta kim przy pad ku po sta no wień Ko dek su pra cy.

Po wszech nie o ka żdej za trud nio nej oso bie mó wi się, że
jest pra cow ni kiem. Na to miast na grun cie pra wa tak okre śla
się je dy nie oso bę, któ ra ma pod pi sa ną umo wę o pra cę lub
jest za trud nio na na pod sta wie po wo ła nia, wy bo ru, mia no -
wa nia lub spół dziel czej umo wy o pra cę. W przy pad ku za war -
cia umo wy-zle ce nia ma my do czy nie nia ze zle ce nio daw cą
i zle ce nio bior cą, w przy pad ku umo wy o dzie ło z za ma wia -
ją cym i przyjmującym zamówienie (wykonawcą). 

Pa ni Ka ta rzy na mia ła pod pi sa ną umo wę-zle ce nie
na okres 1 ro ku. W mar cu oka za ło się, że jest 
w 4. mie sią cu cią ży. W ma ju szef wy po wie dział jej
umo wę. Czy mógł tak po stą pić?

W przy pad ku umo wy-zle ce nia (lub in nej umo wy
pra wa cy wil ne go) brak jest w Ko dek sie cy wil nym
prze pi sów chro nią cych ko bie tę w cią ży przed
zwol nie niem. Ochro na ta ka przy słu gu je wy łącz nie
pra cow ni com, czy li za trud nio nym m.in. na pod sta -
wie umo wy o pra cę, do któ rych sto su je się Ko deks
pra cy.
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W sy tu acji, gdy zo stał na wią za ny sto su nek pra cy, prze -
pi sy Ko dek su pra cy gwa ran tu ją pra cow ni ko wi pew ne mi -
ni mum upraw nień, wy ni ka ją ce z za ło że nia, że pra co daw ca
jest sil niej szą stro ną umo wy. Po sta no wie nia umów i ak tów
pra wa pra cy mniej ko rzyst ne dla pra cow ni ka niż prze pi sy
pra wa pra cy są nie wa żne; za miast nich sto su je się od po -
wied nie prze pi sy pra wa pra cy.

Umo wy pra wa cy wil ne go (zle ce nie, o dzie ło) za kła da ją
rów ność stron, któ re pod pi sa ły umo wę. Mo gą one pra wie
do wol nie re gu lo wać swo je wza jem ne obo wiąz ki. W prak -
ty ce ozna cza to, że za rów no zle ce nio daw ca (za ma wia ją cy),
jak i zle ce nio bior ca (przyjmujący zamówienie) ma ją ty le
obo wiąz ków, ile wy ni ka z za war tej umo wy. 

Spo ry z za kre su umów cy wil nych roz strzy ga ne są przez
są dy cy wil ne, z za kre su umów o pra cę przez są dy pra cy. 

Za wie ra jąc umo wę pra wa cy wil ne go, trze ba się li -
czyć z tym, że Pań stwo wa In spek cja Pra cy nie ma
mo żli wo ści praw nych, aby po móc, np. w od zy ska -
niu za le głe go wy na gro dze nia od nie rze tel ne go
kon trahen ta.

Umowa o pracę 
a umowa prawa cywilnego
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Jan No wak na pod sta wie umo wy-zle ce nia ma lo -
wał sa mo cho dy w warsz ta cie sa mo cho do wym.
Od dwóch mie się cy nie do stał wy pła ty. Zde ner -
wo wa ny na pi sał skar gę do okręgowego in -
spektoratu pra cy. 

W od po wie dzi pracownik in spek cji wska za ł, że
aby od zy skać na le żne wy na gro dze nie, po wi nien
zło żyć po zew w są dzie cy wil nym.

Uwaga!
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Jeśli umowa, to na piśmie

Prze pi sy Ko dek su pra cy wy ma ga ją, aby umo wa o pra cę
bez względ nie by ła pod pi sa na lub po twier dzo na na pi śmie

przez pra co daw cę naj póź -
niej w dniu roz po czę cia
pra cy. Jest to nie za le żne
od wnio sku pra cow ni ka
w tej spra wie. Je śli się tak
nie dzie je, pra co daw ca
mo że po nieść od po wie -
dzial ność wy kro cze nio wą.

Ko deks cy wil ny nie wy -
ma ga, aby umo wa -zle ce -
nie lub umo wa o dzie ło
zostały zawarte w formie
pisemnej. Jed nak w sy tu -

acji, gdy zle ce nio daw ca (za ma wia ją cy) od ma wia za war cia pi -
sem nej umo wy al bo prze cią ga jej pod pi sa nie wzra sta ry zy ko,
że jest to nie rze tel ny part ner.

Ka żda umo wa: zle ce nie, o dzie ło, czy umo wa o pra cę
– za war ta ust nie lub przez do pusz cze nie do pra cy – jest
wa żna. Ozna cza to, że za tak wy ko ny wa ną pra cę przy słu gu -
je wy na gro dze nie zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi.

W przy pad ku prze cią ga ją ce go się pod pi sa nia umo wy-
-zle ce nia, zle ce nio bior ca mo że spraw dzić rze tel ność part -
ne ra po przez usta le nie, czy w cią gu 7 dni od rozpoczęcia
wykonywania pracy zo stał zgło szo ny do ubez pie cze nia
spo łecz ne go (ZUS). Nie do ty czy to jed nak umo wy o dzie ło,
któ ra nie pod le ga zgło sze niu do ZUS-u.

We wła snym in te re sie na le ży dą żyć do te go, aby
każdą umo wę (zle ce nie, o dzie ło) za wie rać w for mie
pi sem nej.

Uwaga!
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Specyfika umów

Przez na wią za nie sto sun ku pra cy pra cow nik zo bo -
wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro -
dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic-
twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez
pra co daw cę, a pra co daw ca – do za trud nia nia pra -
cow ni ka za wy na gro dze niem. 

Przez umo wę o dzie ło przyj mu ją cy za mó wie nie zo -
bo wią zu je się do wy ko na nia ozna czo ne go dzie ła,
a za ma wia ją cy do za pła ty wy na gro dze nia. 

Umo wa o dzie ło wy ma ga, aby sta ra nia przyj mu ją ce go
za mó wie nie do pro wa dzi ły w przy szło ści do kon kret ne go
re zul ta tu, w prze ci wień stwie do umo wy-zlecenia, któ ra jest
umo wą sta ran ne go dzia ła nia.

Spe cy fi ka umo wy o dzie ło po wo du je, że pew ne go ro -
dza ju za da nia nie mo gą być re ali zo wa ne na pod sta wie tej
umo wy, np. pil no wa nie mie nia, prze wo że nie to wa ru.

Przez umo wę-zle ce nie przyj mu ją cy zle ce nie zo bo -
wią zu je się do do ko na nia okre ślo nej czyn no ści
praw nej dla da ją ce go zle ce nie. 

Umo wa-zle ce nie z re gu ły okre śla ro dzaj wy ko ny wa -
nych czyn no ści i w za sa dzie nie mo że po le gać na po zo sta -
wa niu w dys po zy cji zle ca ją ce go i wy ko ny wa niu sto sow nie
do je go po trzeb czyn no ści zle ca nych na bie żą co. Ta ki spo -
sób wy ko ny wa nia umo wy prze ma wia za uzna niem jej
za umo wę o pra cę.

Ce chą cha rak te ry stycz ną umo wy o pra cę jest oso bi ste
świad cze nie pra cy przez pra cow ni ka. W przy pad ku umów
pra wa cy wil ne go, co do za sa dy, jest mo żli we wy ko ny wa nie
prac przez in ną oso bę, wska za ną przez wy ko naw cę.



Podporządkowanie pracownicze

Prze ja wem pod po rząd ko wa nia pra cow ni cze go jest 
np. mo żli wość cza so we go (mak sy mal nie 3 mie sią ce w ro ku
ka len da rzo wym) zle ce nia pra cow ni ko wi in nej pra cy niż
okre ślo na w umo wie. Mu si jed nak ona od po wia dać je go
kwa li fi ka cjom i nie mo że ob ni żać wy na gro dze nia. Zgo da
pra cow ni ka w ta kim przy pad ku nie jest wy ma ga na. W przy -
pad ku umo wy pra wa cy wil ne go jest to, co do za sa dy, nie -
mo żli we. Zle ce nio bior ca (wy ko naw ca) jest zo bo wią za ny
do wy ko ny wa nia wy łącz nie tych prac, któ re wy ni ka ją z za -
war tej umo wy. No we za da nia mo gą być mu zle ca ne za
je go zgo dą. 

Wie lo krot nie zda rza się, że za trud nie ni nie wie dzą, czy
w da nej sy tu acji mo że być za war ta umo wa o pra cę, czy
umo wa pra wa cy wil ne go. O do pusz czal no ści za war cia da -
nej umo wy prze są dzać po wi nien za kres obo wiąz ków za -
trud nio ne go oraz fak tycz ne wa run ki wy ko ny wa nia pra cy.
Gdy w za war tej umo wie wy stę pu ją ce chy umo wy o pra cę
oraz jed no cze śnie umo wy cy wil nej, to dla oce ny, z ja kim ro -
dza jem za trud nie nia ma my do czy nie nia, ko niecz ne jest
usta le nie, któ re z cech prze wa ża ją.

Ja ni na No wak wykonuje pracę na pod sta wie zle ce nia
w skle pie spo żyw czym. Jej za kres za dań okre ślo no:
„ob słu ga ka sy fi skal nej”. W prak ty ce Ja ni na przyj mu -
je to war, my je pod ło gę,  czę sto na po le ce nie wła ści cie -
la zo sta je dłu żej niż umó wio ne 6 go dzin. 

Za kres fak tycz nie wy ko ny wa nych czyn no ści re ali zo -
wa nych na po le ce nie prze ło żo ne go jest du żo szer szy
od obo wiąz ków wy ni ka ją cych z umo wy. Wska zu je to
na ist nie nie pod po rząd ko wa nia pra cow ni cze go. Pani
Ja ni na mo gła by za tem roz wa żyć skie ro wa nie spra wy
do są du pracy o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy.
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Umowy a ubezpieczenie

W przy pad ku za war cia umo wy o pra cę, pra co daw ca ma
obo wią zek od pro wa dza nia wszyst kich skła dek na ubez pie -
cze nie spo łecz ne  – eme ry tal nej, ren to wej, cho ro bo wej, wy -
pad ko wej oraz na ubezpieczenie zdro wot ne.

W przy pad ku za war cia umo wy ze zle ce nio bior cą, przy
za ło że niu, że nie za war to z nim rów no cze śnie umo wy
o pra cę, obo wiąz ko wo od pro wa dza ne są skład ki na ubez -
pie cze nie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne: 
tj. składka eme ry tal na, ren to wa i wy pad ko wa. Na to miast
ubez pie cze niu cho ro bo we mu zle ce nio bior cy pod le ga ją
do bro wol nie.

W przy pad ku umo wy o dzie ło nie są od pro wa dza ne
żad ne skład ki.

Naj mniej sze ob cią że nia fi nan so we dla przedsiębiorcy
zwią za ne z ubez pie cze nia mi występują, gdy zawierane są
umo wy o dzie ło. W ta kim przy pad ku okres wy ko ny wa nia
dzie ła nie wli cza się, co do za sa dy, do okre su pra cy upraw -
nia ją ce go do na by cia pra wa do eme ry tu ry. W ra zie cho ro -
by lub wy pad ku osoba świadcząca pracę na podstawie
umowy o dzieło jest zda na wy łącz nie na sie bie. 

Wy bór ro dza ju umowy nie po wi nien być po dyk to wa -
ny wy so ko ścią na le żno ści pu blicz no praw nych od -
pro wa dza nych do Skar bu Pań stwa (po dat ki, skład -
ki na ZUS), lecz wy łącz nie ro dza jem i spo so bem wy -
ko ny wa nej pra cy.

Zapa mię taj!
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Pra wo pra cy wy raź -
nie okre śla, ile cza su
pra cow nik mo że pra co -
wać. W naj po pu lar niej -
szym, pod sta wo wym
sys te mie cza su pra cy,
jest to 8 go dzin na do bę
i prze cięt nie 40 na ty -
dzień w prze cięt nie pię -
cio dnio wym ty go dniu
pra cy.

W przy pad ku umów pra wa cy wil ne go nie jest okre ślo -
na ani mak sy mal na licz ba go dzin, ani dni, któ re trze ba prze -
pra co wać. Stro ny sa me po win ny je usta lić, przy czym mo że
to być za rów no, np. 1 go dzi na ty go dnio wo jak i np. 20 go -
dzin na do bę.

Ze spe cy fi ki nie któ rych umów cy wil nych mo że wy ni -
kać, że czas pra cy nie bę dzie w ogó le okre ślo ny. Tak mo że
być, np. w umo wie o dzie ło po le ga ją cej na na pi sa niu pro -
gra mu kom pu te ro we go. Za ma wia ją ce go nie bę dzie in te -
re so wa ło, ile go dzin wy ko naw ca po świę ci na je go przy-
go to wa nie, bę dzie się bo wiem li czył efekt – spraw nie dzia -
ła ją cy pro gram.

Prze pi sy Ko dek su pra cy na ka zu ją za pew nie nie pra cow -
ni ko wi okre sów od po czyn ku (do bo we go i ty go dnio we go).
Ko deks cy wil ny nie prze wi du je ta kie go obo wiąz ku. Mo żli -
we jest za tem świad cze nie pra cy na pod sta wie umo wy-zle -
ce nia przez kil ka na ście dni z rzę du, np. po 12 go dzin.

W przy pad ku umo wy o pra cę, gdy do cho dzi do pra cy
w go dzi nach nad licz bo wych pra cow nik, co do za sa dy,
mu si otrzy mać wy na gro dze nie ze sto sow nym do dat kiem
lub czas wol ny. W przy pad ku umo wy cy wil nej ta ka opcja
jest mo żli wa, tyl ko je śli wy ni ka wprost z tre ści za war tej
umo wy.

Czas pracy
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Pra wo pra cy okre śla mi ni mal ne wy na gro dze nie, któ re
po wi nien otrzy my wać pra cow nik. 

Prze pi sy Ko dek su cy wil ne go, wy so kość wy na gro dze nia
za wy ko na ną umo wę po zo sta wia ją uzgod nie niu stron. Co
wię cej, zle ce nie mo że mieć cha rak ter nie od płat ny.

W za war tej umo wie cy wil nej naj pro ściej usta lić wy na -
gro dze nie za jed ną go dzi nę pra cy lub wpro wa dzić in ny
mier nik war to ści pra cy, np. po ma lo wa ny metr kwa dra to -
wy ścia ny.

Ko deks pra cy
prze wi du je, że 
wy na gro dze nie 
po win no być 
pła co ne nie  póź niej
niż w ciągu 
pierwszych 10 dni
następnego
miesiąca. 

Kodeks cy wil ny nie wpro wa dza ta kie go ob ostrze nia. 
Wy pła ta mo że na stą pić po wy ko na niu ca łe go zle ce nia, 
np. po upły wie 3 mie się cy. Z umo wy cy wil nej po win no ja -
sno wy ni kać, kie dy otrzy mu je się wy na gro dze nie. Wy pła ta
wy na gro dze nia w przy pad ku umów pra wa cy wil ne go mo -
że być uza le żnio na od przed sta wie nia ra chun ku przez zle -
ce nio bior cę (lub wy ko naw cę dzie ła). 

Różnice w wynagradzaniu

Ela No wic ka ma pod pi sa ną umo wę-zle ce nie, staw ka
za go dzi nę jej pra cy zo sta ła usta lo na na 10 zł brut to.
W so bo tę zo sta ła 3 go dzi ny dłu żej w pra cy. Ja ki do da -
tek za go dzi ny nad licz bo we jej przy słu gu je?

Sko ro jest to zle ce nie i nic in ne go nie wy ni ka z pod pi -
sa nej umo wy, pani Ela za trzy go dzi ny pra cy po win -
na otrzy mać zwy kłe wy na gro dze nie (3x10 zł).
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Odpowiedzialność materialna

Urlop wy po czyn ko wy

W przy pad ku umo wy o pra cę mo żli wo ści do cho dze nia
od szko do wa nia od pra cow ni ka przez pra co daw cę są ogra -
ni czo ne – gdy szko da jest wy rzą dzo na z wi ny nie umyśl nej,
nie mo że ono prze kro czyć trzy krot no ści mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia przysługującego pracownikowi w dniu wyrzą-
dzenia szkody. Natomiast w przy pad ku umów pra wa cy -
wil ne go wy so kość od szko do wa nia, któ re go bę dzie mógł
do ma gać się zle ce nio daw ca, nie jest ogra ni czo na.

Ko deks pra cy ogra ni cza do pusz czal ność sto so wa nia kar
pie nię żnych do kil ku przy pad ków. Ogra ni cza też ich kwo tę.

W przy pad ku umów cy wil nych nie jest za bro nio ne wpro -
wa dze nie przez stro ny ka ry umow nej (pie nię żnej). W pra wie
pra cy nie do pusz czal ne jest sto so wa nie we ksli ce lem za bez -
pie cze nia rosz czeń pra co daw cy. Mo żli wość ta ka ist nie je
w przy pad ku za bez pie cza nia umów pra wa cy wil ne go.

Ko deks pra cy na kła da na pra co daw cę obo wią zek udzie -
la nia urlo pów wy po czyn ko wych. W trak cie urlo pu pra cow -
nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia. W przy pad ku
nie wy ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go urlo pu w ca ło ści lub
w czę ści z po wo du roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku
pra cy, pra cow ni ko wi przy słu gu je ekwi wa lent pie nię żny. 

O ile nic in ne go nie wy ni ka z umo wy cy wil nej, nie ist nie -
je obo wią zek udzie la nia płat ne go urlo pu przez zle ce nio daw -
cę (za ma wia ją ce go). Je śli na wet ta kie zwol nie nie zo sta nie
przy zna ne pra cow ni ko wi, nie mu si być płat ne. Mo że ono też
być udzie lo ne pod wa run kiem póź niej sze go od pra co wa nia.

Okre su wy ko ny wa nia pra cy na pod sta wie umów pra wa
cy wil ne go nie wli cza się do sta żu pra cow ni cze go, od któ re -
go za le ży pra wo do urlo pu, dłu gość okre su wy po wie dze nia.
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Rozwiązanie umowy

Prze pi sy Ko dek su pra cy wska zu ją okre sy wy po wie dze nia
umo wy o pra cę. Są one uza le żnio ne od ro dza ju za war tej
umo wy, cza sa mi od dłu go ści sta żu u da ne go pra co daw cy.

Okres wy po wie dze nia umo wy cy wil nej po wi nien być
wska za ny w pod pi sy wa nej umo wie. Ko deks cy wil ny prze -
wi du je, że zle ce nie mo że być roz wią za ne w ka żdej chwi li.

Za sa dy roz wią za nia umo wy o dzie ło po win ny być
okre ślo ne w tre ści umo wy.

Po za koń cze niu umo wy o pra cę pra co daw ca ma obo -
wią zek wy da nia świa dec twa pra cy nie zwłocz nie, nie póź -
niej niż w cią gu 7 dni.

W przy pad ku umo wy cy wil nej pra wo wprost nie na -
ka zu je wy da nia żad ne go za świad cze nia czy opi nii o wy -
ko ny wa nej pra cy.

Szczegółowe informacje znajdziesz na 

www.pip.gov.pl
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Praca bez umowy 

Za pracę wykonywaną bez jakiejkolwiek pisemnej
umowy zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, o ile
strony tak się umówiły przy ustnym zawieraniu umowy. Bez
znaczenia dla obowiązku wypłaty jest to, czy umowa zo-
stała zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.

Ustne zawarcie umowy nie oznacza, że automatycznie
praca może być uznana za umowę o pracę. Żadne przepisy
nie przewidują domniemania zawarcia umowy o pracę.
Ocena, jaki rodzaj umowy wiąże strony, będzie zależała od
faktycznych okoliczności wykonywanej pracy.

W przy pad ku pra cy na czar no, aby od zy skać nie wy pła -
co ne wy na gro dze nie na le ży:
� zło żyć po zew do są du,
� udo wod nić, że pra ca by ła wy ko ny wa na,
� udo wod nić ro dzaj umo wy łą czą cy stro ny,
� udo wod nić kwo tę wy na gro dze nia, któ ra by ła prze -

wi dzia na,
� li czyć się z od po wie dzial no ścią kar ną za na ru sze nie

prze pi sów po dat ko wych.

Do wo da mi przed są dem pra cy i cy wil nym mo gą być, np.:

� ze zna nie ko le gi, któ ry pra cu je/pra co wał u sze fa,
� ze zna nia in nych osób, np. klien tów fir my,
� na gra nie z mo ni to rin gu, te le wi zji prze my sło wej,
� zdję cia pra cow ni ka z miej sca pra cy,
� ma ile wy sy ła ne przez prze ło żo ne go, któ re do ty czą

wy ko ny wa nej pra cy,
� pa ra fy/pod pi sy za trud nio ne go na do ku men tach we -

wnętrz nych fir my,
� pa ra fy/pod pi sy za trud nio ne go na od bie ra nych do -

ku men tach z firm ze wnętrz nych, np. fak tu rach, po -
twier dze niach od bio ru prze sył ki.

Uwaga!


