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7 dni! Tyle masz czasu na zawiadomienie ZUS-u  

o fakcie podpisania umowy o dzieło 
 

 
Rok 2021 przyniósł nowe obowiązki przedsiębiorcom. Jeden z nich dotyczy obowiązku 
zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło.  
 
Kogo dotyczy nowy obowiązek? 
Nowy obowiązek dotyczy płatników składek oraz osób fizycznych, które zlecają wykonanie 
dzieła. Obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to, czy zostały zawarte ustnie, 
czy w formie pisemnej. 
Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia, czy dopełnisz tego obowiązku osobiście, czy zlecisz 
jego wykonanie do biura rachunkowego. 
 
Kluczowa jest data zawarcia umowy 

Obowiązkowi zgłoszeniowemu podlegają umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r. Nie 
podlegają zgłoszeniu umowy zawarte w 2020 r. z datą rozpoczęcia ich wykonywania w 2021 r. 

Formalności 
Formalności należy dopełnić na formularzu RUD „Zgłoszenie umowy o dzieło”. 
Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD.  
 

 
 
Ostrzegamy! Uważaj na treść podawanych informacji 

https://www.produkty.lex.pl/tax-alert


W dokumencie obok danych osobowych i identyfikacyjnych wykonawcy dzieła masz 
obowiązek wskazać szczegóły zawartej umowy o dzieło, tj. datę zawarcia, datę wykonania oraz 
wskazać przedmiot umowy.  
 

 
 
Przygotowując umowę o dzieło zwróć szczególną uwagę by prawidłowo wskazać  

i sformułować jakie dzieło ma wykonać/wytworzyć wykonawca. Dziełem nie można nazwać 

jakiegokolwiek rezultatu pracy. Pamiętaj, że dzieło jest zjawiskiem przyszłym, czymś, co w 

chwili zawarcia umowy jeszcze nie istnieje. Przyjmujący zamówienie na dzieło ma doprowadzić 

w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu (dzieła) i rezultat ten 

mam być z góry określony. Dziełem nie jest czynność powtarzalna; wręcz przeciwnie umowa 

o dzieło to zobowiązanie do świadczenia jednorazowego. Wykonanie działa powinno 

wymagać od wykonawcy indywidualnego, twórczego wkładu, stąd wykonawca dzieła 

powinien mieć odpowiedni zawód, specyficzne umiejętności, czy też predyspozycje. 

 

Pamiętaj! 
Wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania 
określonego dzieła, jako rezultatu tego działania. Rezultat umowy o dzieło powinien mieć 
byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. 

 
Zwracaj uwagę na to, co deklarujesz w treści formularza, bo tajemnicą poliszynela jest, iż dzięki 
nowym obowiązkom ZUS będzie trafniej typował podmioty do kontroli. A podczas takich 
kontroli inspektorzy ZUS-u będą mogli zapoznać się z treścią zawartych umów o dzieło 
kwestionując zasadność ich zawarcia. Co więcej, kontrola może objąć umowy zawarte także 
przed 2021 r.  
 
 



Uwaga! 
ZUS na stronie www podkreśla: mamy prawo zweryfikować umowę. Jeśli podpisujesz 
umowę nazwaną umową o dzieło, a stwierdzimy, że jest to faktycznie umowa zlecenia 
albo umowa o świadczenie usług, to możemy objąć ją ubezpieczeniami. 

 
Nowy obowiązek nie dotyczy umów o dzieło, które: 

✓ zawrzesz z własnym pracownikiem, 
✓ będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym 

podmiotem, 
✓ zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie 

usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. 
 
ZUS prowadzi monitoring umów 

ZUS będzie prowadził ewidencję umów o dzieło. Po co? To dobre pytanie!  

Oficjalnie jak wyjaśniła prezes ZUS-u prof. Gertruda Uścińska w celach statystycznych.  

W jednym z wywiadów wyjaśnia: „W zakresie umów o dzieło mamy obecnie swoistą terra 

incognita. Przepisy są porządkowane, aby państwo wiedziało, ile jest tego typu umów. Obecnie 

nie ma takiej wiedzy. Inne dane ma GUS, inne KAS, a inne ZUS”. 

Nieoficjalnie jednak eksperci podkreślają, iż w bliższej perspektywie chodzi o kontrolę 
zasadności zawierania umów o dzieło, a w dalszej najprawdopodobniej o oskładkowanie tego 
rodzaju umów w pełnym zakresie.  
 
Podstawa prawna: 

• art. 36 ust. 17 oraz art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy z 13.10.1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.). 

 

 

Więcej newsów znajdziesz w programie TAX Alert.  

TAX Alert to jedyne na rynku rozwiązanie, dzięki któremu szybko przygotujesz i wyślesz 
swoim klientom biuletyn o zmianach w prawie i podatkach. Zyskujesz nowoczesny kanał 
komunikacji, umacniając swoją renomę i zwiększając zaufanie klientów.  

Dowiedz się więcej na:  

www.produkty.lex.pl/tax-alert  

 

 

https://www.produkty.lex.pl/tax-alert/zamow-prezentacje

