6 KROKÓW DO ZGŁOSZENIA
UMOWY O DZIEŁO
DO ZUS

SPRAWDŹ, CZY OBOWIĄZEK DOTYCZY TWOJEJ NGO
Dotyczy Cię jeśli:
NGO jest płatnikiem składek – czyli jest zgłoszona do ZUS bo
opłaca składki zdrowotne lub społeczne
Umowa o dzieło została zawarta od 01.01.2021 r.
Umowa o dzieło nie została zawarta z własnym pracownikiem
etatowym

USTAL, CZY TO NA PEWNO MOŻE BYĆ UMOWA
O DZIEŁO I JAKIE ZAPISY O PRZEKAZANIU PRAW
AUTORSKICH POWINNA ZAWIERAĆ
Umowa o dzieło to umowa rezultatu - ważne jest osiągnięcie
konkretnego i z góry ustalonego efektu, a nie praca sama w sobie.
Wytworzone dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną,
powinno mieć swój indywidualny charakter, być wyrazem
kreatywności i umiejętności autora.
Więcej informacji i przykładów orzecznictwa znajdziesz m.in. w
materiałach ZUS
Tu
kliknij

ZBIERZ DANE OD WYKONAWCY DZIEŁA I PRZYGOTUJ
UMOWĘ O DZIEŁO
Przygotowując umowę zawrzyj w niej dane potrzebne do zgłoszenia:
Dane wykonawcy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
adres do korespondencji
Informacje dotyczące umowy: data zawarcia, data rozpoczęcia i
zakończenia wykonywania dzieła, przedmiot umowy

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
cop@gminaskawina.pl
FB: grupa #miastootwartenango
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WYPEŁNIJ FORMULARZ RUD PAPIEROWO LUB
ELEKTRONICZNIE
Formularz RUD do wypełnienia i wydruku znajdziesz na stronie ZUS.
Formularz w wersji elektronicznej przygotujesz i wyślesz za
Tu
kliknij
pośrednictwem platformy PUE ZUS. Potrzebujesz do tego
pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych
w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych od Twojej NGO
(nawet jeśli jesteś osobą uprawnioną do reprezentacji na mocy
pełnionej funkcji). Wzór pełnomocnictwa znajdziesz na stronie ZUS.
Formularz możesz podpisać za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu
zaufanego (PZ ePUAP), podpisu osobistego (e-dowodu).

Tu
kliknij

WYŚLIJ FORMULARZ RUD DO ZUS W CIĄGU 7 DNI
OD ZAWARCIA UMOWY
Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny do 5 000 zł.

PO WYKONANIU DZIEŁA PRZEZ WYKONAWCĘ
A PRZED WYPŁATĄ UDOKUMENTUJ JEGO
WYKONANIE I PRZEKAZANIE
Przykładowe formy to: protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający
odbiór dzieła i jego poprawność, fizyczne przekazanie utrwalonego
dzieła np. wydruku artykułu, pliku z projektem graficznym.

CO GDY ZAWIERAMY KILKA UMÓW O DZIEŁO?
Zgłaszamy do ZUS każdą umowę odrębnie – nawet jeśli są to umowy z tą samą
osobą, na ten sam okres lub następują bezpośrednio po sobie.
Z zachowaniem 7 dniowego terminy zgłoszenia od dnia zawarcia umowy
możemy zebrać informację o kilku umowach w jednym RUD:
na jednym formularzu papierowym możesz zgłosić do 10 umów dla
maksymalnie 10 wykonawców
na formularzu elektrycznym możesz zgłosić do 10 umów dla każdego
wykonawcy, każdą osobę zgłaszasz w osobnym formularzu
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