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W odpowiedzi na wystąpienie Pana Prezesa z dnia 18 stycznia 2021 r. przekazane
przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. oraz
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pismem z dnia 22 stycznia 2021 r., Departament
Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje:
Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1, wprowadziły zmiany do ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych 2 w zakresie konieczności ewidencji przez ZUS zawieranych
umów o dzieło. Nowe rozwiązanie pozwoli na skuteczniejsze udzielanie pomocy w ramach
tarczy antykryzysowej, dzięki dokładniejszej wiedzy o skali zawieranych w Polsce umów
o dzieło. Posłuży również badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości oraz weryfikacji
realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych.
Na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każdy płatnik składek lub
osoba fizyczna ma obowiązek zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło, jeżeli umowa
taka zawarta została z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach
takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku
pracy. Na zgłoszenie zamawiający ma 7 dni od dnia zawarcia umowy.
1

Art. 22 ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
2
Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266, z późn. zm.)

Na ZUS nałożony został obowiązek ewidencjonowania informacji dotyczących
zawartych umów o dzieło. Informacje o zawartych umowach mają być przekazywane do
ZUS na dokumencie RUD - zgłoszenie umowy o dzieło. Dokument ten został
udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na PUE ZUS.
Formularz zawiera minimalny zakres danych niezbędnych do ujęcia w rejestrze
(tj. dane zamawiającego, wykonawcy oraz datę zawarcia i okres na jaki została zawarta
umowa).
Istotnym jest jednak aby prawidłowo był ustalany charakter zawieranej umowy
o dzieło. Zgodnie z zasadą swobody umów to strony decydują jaką umowę zawierają.
Jednak wybierając rodzaj umowy powinny przestrzegać obowiązujących przepisów,
w szczególności odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter umowy określa
nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki
i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu. Przedmiotem umowy o dzieło jest
zobowiązanie do wykonania dzieła, tj. osiągnięcia określonego, zindywidualizowanego
rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.
Wykonanie dzieła najczęściej polega na 3:
−

wytworzeniu rzeczy,

−

dokonaniu zmian w rzeczy już istniejącej,

−

naprawieniu rzeczy,

−

przerobieniu rzeczy,

−

uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,

−

połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,

−

dodaniu części składowych.
Przyjmuje się, że rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie

osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden
sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas
zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła 4, Dzieło powinno być zatem wyrazem
kreatywności i umiejętności. Jednocześnie w umowie o dzieło - osoba, która wykonuje tę

3
4

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II UK 39/13

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt II UK 39/13 i wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 3 listopada
1999 r., sygn. akt IV CKN 152/00, z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt II UK 26/13, z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt II
UK 115/13, z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. akt II UK 543/13 oraz z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt II UK 454/13

umowę odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej
staranności przy jego wykonywaniu. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy. Dlatego
przedmiot umowy powinien być określony przez zamawiającego w taki sposób, aby jasno
wynikało jakiego rezultatu oczekuje od wykonawcy.
Biorąc pod uwagę powyższe należy jednocześnie podkreślić, że wszelkie uwagi
zgłaszane do obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. regulacji dotyczących prowadzenia przez
ZUS ewidencji zawieranych umów są na bieżąco wnikliwie analizowane pod kontem
wprowadzenie ewentualnych zmian.
Z poważaniem,
Joanna Kownacka-Kacperska
Naczelnik Wydziału
Departament Ubezpieczeń Społecznych
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

