LEGAL ALERT
OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
O UMOWACH O DZIEŁO
Od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(„ZUS”) o umowach o dzieło, wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wprowadzenie tego obowiązku ma na celu przede
wszystkim zwiększenie skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem
ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, pozwoli to ZUS na weryfikowanie istnienia obowiązku
ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.
Obowiązek poinformowania ZUS spoczywa na płatniku składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło.
Nie muszą więc go dopełniać osoby prawne i jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia czy fundacje),
które nie są jednocześnie płatnikami składek.
Obowiązek dotyczy każdej umowy zawartej z osobą, z którą płatnik lub osoba fizyczna zlecająca dzieło
nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie ZUS, obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło
zawartych z własnym pracownikiem oraz wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych
z innym podmiotem, a także zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą - na
wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.
Co istotne, umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD. Należy go
złożyć (można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS) w ciągu
7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć oddzielny formularz
RUD. Z kolei w jednym formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym
wykonawcą.

W razie jakichkolwiek pytań do wskazanych powyżej kwestii prosimy o kontakt z naszymi prawnikami:
adwokatem Michałem Chodkowskim michal.chodkowski@laszczuk.pl
radcą prawnym Aleksandrą Trzcińską aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

