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DLA BIZNESU 

Umowa o dzieło a ZUS  

Od nowego roku wszyscy płatnicy składek i       
osoby fizyczne zobowiązani są do zgłaszania      
umów o dzieło do ZUS. Niestety praktyka       
pokazuje, że ZUS często zawęża definicję      
umowy o dzieło określoną w Kodeksie      
cywilnym. W dzisiejszym biuletynie ponownie     
przypomnimy najważniejsze punkty nowych    
przepisów oraz elementy na które trzeba zwrócić       
uwagę przy konstruowaniu umowy o dzieło. 

Przypominamy! Wszystkie umowy o dzieło     
trzeba wykazać w specjalnym formularzu     
RUD w ciągu 7 dni od ich zawarcia. W         
zgłoszeniu przedsiębiorcy muszą przekazać    
informacje dotyczące zamawiającego i    
wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i     
zakończenia umowy, jak też jej przedmiotu.  

UWAGA! Obowiązek ten nie dotyczy: 

● umów zawartych z własnym    
pracownikiem; 

● wykonywanych na rzecz własnego    
pracodawcy, ale zawartych z innym     
podmiotem;  

● zawartych z osobami prowadzącymi    
działalność gospodarczą na wykonanie    
przez nie usług, które wchodzą w zakres       
prowadzonej działalności.  

Nie obejmuje też tych podmiotów czy      
jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń,    
fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które      
nie są płatnikami składek (tj. nie mają       
obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy       
składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie)        
do ubezpieczeń społecznych. 

W ocenie wielu ekspertów, obowiązek     
ewidencjonowania umów o dzieło nie oznacza      
automatycznie ich oskładkowania, ale stanowi     
pierwszy krok na drodze do objęcia tych umów        

obowiązkowymi ubezpieczeniami. Zanim jednak    
do tego dojdzie, ZUS wykorzysta ewidencję do       
kontrolowania płatników. 

Umowa o dzieło a umowa zlecenia 

Zgodnie z zasadą swobody umów to strony       
decydują, jaką umowę zawierają. Charakter     
umowy określa nie tylko sama nazwa umowy,       
ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i         
okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu. 

Przypominamy, że ZUS ma prawo zweryfikować      
umowę o dzieło. Jeżeli stwierdzi, że jest to        
faktycznie umowa zlecenia albo umowa o      
świadczenie usług, może przymusowo objąć     
umowę ubezpieczeniem. Dlatego ważne jest, aby      
prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy.     
Pomogą w tym dalsze wyjaśnienia elementy, na       
które trzeba zwrócić uwagę. 

Przedmiot i cel umowy 

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie      
do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia     
określonego, indywidualnego rezultatu w    
postaci materialnej lub niematerialnej. 

UWAGA! ZUS bardzo często w swoich      
decyzjach kieruje się interpretacją w której:      
“Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i      
umiejętności autora” a 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. Interpretacja     
ta wynika z wyroków Sądu Najwyższego: z 3        
listopada 1999 r., IV CKN 152/00, z 27 sierpnia         
2013 r., II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., II           
UK 115/13, z 4 czerwca 2014 r., II UK 543/13,          
oraz z 10 lipca 2014 r., II UK 454/13).  

Natomiast co ważne inne wyroki dowodzą że       
dzieło, będące przedmiotem umowy o dzieło,      
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nie musi zdaniem sądu stanowić przejawu      
działalności twórczej, nie musi posiadać cech      
nowatorskich ani prezentować indywidualnej    
osobowości wykonawcy dzieła (por.    
postanowienie Sądu Najwyższego z 22 marca      
2018 r., II UK 262/17, oraz wyroki Sądu        
Najwyższego z 6 września 2018 r., II UK        
235/17, i II UK 236/17). 

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia        
tym, że wykonawca umowy o dzieło      
zobowiązuje się nie do samego działania, lecz       
do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu      
tego działania (wyrok Sądu Apelacyjnego w      
Szczecinie z 4 lutego 2014 r., III AUa 596/13).         
Wykonywanie określonej czynności (szeregu    
powtarzających się czynności) bez względu na      
jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia       
(wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., II         
UK 402/12). 

Odpowiedzialność 

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę        
umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie      
jest ważne, czy dołożyła należytej staranności      
przy wykonywaniu dzieła. Ryzyko obciąża     
wykonawcę umowy. W umowie zlecenia to      
zleceniobiorca odpowiada za brak należytej     
staranności przy wykonywaniu czynności, a nie      
za jej wynik. W umowie zlecenia ryzyko, że        
rezultat nie zostanie osiągnięty, obciąża     
zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za     
brak rezultatu, do którego miały doprowadzić      
czynności, które wykonuje. Zleceniobiorcy    
można przypisać brak należytej staranności     
(wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., II         
UK 70/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w      
Szczecinie z 5 listopada 2013 r., III AUa        
275/13). 

Pewność rezultatu 

W umowie o dzieło osiągnięcie rezultatu, przy       
spełnieniu określonych warunków, jest pewne.     
W umowie zlecenia brak jest pewności, czy       

czynności, do których zobowiązał się     
zleceniobiorca, doprowadzą do zamierzonego    
rezultatu (wyrok Sądu Apelacyjnego w     
Szczecinie z 5 listopada 2013 r., III AUa        
275/13). 

Powtarzalność 

Dla umów zlecenia jest właściwe wykonywanie      
powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź    
wykonywanie tych czynności w sposób ciągły      
lub zespołowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w      
Poznaniu z 19 marca 2008 r., I ACa 83/08, Sądu          
Apelacyjnego w Katowicach z 6 listopada 2012       
r. III AUa 227/12, Sądu Najwyższego z 25 lipca         
2012 r., II UK 70/12). 

Sprawdzian na istnienie wad fizycznych 

W przypadku umowy o dzieło można sprawdzić,       
czy rezultat umowy ma wady fizyczne (wyrok       
Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r., I CSK         
403/12, Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 26       
stycznia 2006 r., III AUa 1700/05). 

Wynagrodzenie 

W końcu wynagrodzenie z umowy o dzieło       
określa się generalnie w sposób ryczałtowy lub       
kosztorysowy (art. 629-632 k.c.). W odniesieniu      
do umowy o dzieło wynagrodzenie jest związane       
z samym dziełem i jego wykonaniem, a nie z         
ilością, jakością i rodzajem wykonanej pracy, jak       
ma to miejsce w przypadku umów starannego       
działania.  

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów    
interpretacyjnych warto pamiętać o powyższych     
zasadach. 

źródło: zus.pl,prawo.pl 
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