
 

 

Stanowisko ZPP w sprawie projektu o systemie teleinformatycznym do obsługi 

niektórych umów (druk sejmowy: 2766, druk senacki: 868) 

 

Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów trafił 

do Sejmu 3 listopada 2022 r., zaś 16 listopada został przyjęty przez Sejm znaczącą większością 

głosów. Obecnie trwają nad nim prace w Senacie. Projekt tej ustawy zakłada wprowadzenie 

bardzo istotnych i postulowanych od dawna rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów 

elektronicznych przy zawieraniu licznych umów, w tym o pracę i cywilnoprawnych.  

 

Projekt ustawy zakłada, że do 2025 r. zostanie uruchomiony system teleinformatyczny 

umożliwiający zawieranie (oraz zmianę i rozwiązywanie) licznych umów na gotowych wzorach. 

Co więcej będzie można tego dokonać za pomocą podpisu zaufanego bądź osobistego. Umowy 

takie będą przechowywane w systemie. Rozwiązanie to będzie zintegrowane zarówno 

z portalem praca.gov.pl jak i biznes.gov.pl.  

 

W ten sposób będzie można zawrzeć umowy o pracę, zlecenie, o świadczenie usług, 

oraz umów uaktywniające (czyli zawierane między rodzicami a opiekunkami dzieci). Możliwe 

będzie również łatwe zawieranie umowy o pomoc przy zbiorach. Co istotne pracodawca lub 

zleceniodawca musi być w tym przypadku mikroprzedsiębiorcą, rolnikiem lub osobą fizyczną.  

 

Co bardzo istotne system ma zawierać funkcjonalność pozwalającą na zgłaszanie tych 

umów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i automatyczne naliczanie należnych składek 

i podatków. 

 

Na tym rozwiązaniu skorzystać mogą przede wszystkim niewielkie firmy, rodzice 

poszukujący opiekunek dla dzieci oraz rolnicy potrzebujący pomocy przy zbiorach. Może to być 

znaczące ułatwienie szczególnie dla osób nieposiadających dużego rozeznania w przepisach 

i często skomplikowanej biurokracji oraz nie mających wsparcia biura księgowego. 



 

 

Bez wątpienia skorzysta również Skarb Państwa, gdyż narzędzie to umożliwi redukcję „szarej 

strefy”. Często przy wykonywaniu niewielkich zleceń, pracy świadczonej przez nianie, 

czy w rolnictwie i ogrodnictwie ucieka się do szarej strefy, ponieważ obciążenie 

formalnościami jest nieproporcjonalnie większe niż skala samego zlecenia. Stąd umożliwienie 

szerokiemu gronu podmiotów bardzo prostego, szybkiego i dostępnego z poziomu strony 

internetowej zawierania umów, określenia obowiązków publicznoprawnych i ich realizacji 

z pewnością skłoni wiele osób do skorzystania z tej możliwości. 

 

Projekt zawiera jedynie ramy prawne, o jego powodzeniu zadecydują także 

rozwiązania techniczne, na które musimy poczekać do czasu przygotowania systemu. 

Przyjazny interfejs oraz łatwość obsługi będą zapewne równie ważne, co same propozycje 

prawne. System ma powstać najpóźniej do 2025 r., choć możliwe, że zostanie uruchomiony 

wcześniej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie przyjmuje propozycję 

projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów i apeluje 

o szybkie wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań w życie, choć jednocześnie 

wskazujemy, że system ten powinien być dobrze przemyślany od strony technicznej, przyjazny 

użytkownikowi i funkcjonalny. 


