
Raportowanie umów o dzieło do ZUS 

 

Nowy obowiązek już od 1 stycznia 2021 r.  

 

Sprawiamy, że prawo 
działa na Twoją korzyść. 

Stan prawny: 21 grudnia 2020 r. 



 

 

 Już od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy określające obowiązek zgłaszania zawarcia 
określonych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe regulacje prawne zostały 
wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zebrane informacje pozwolą ZUS na prowadzenie 
ewidencji zawartych umów, a w konsekwencji Zakład będzie dysponował całą listą podmiotów, które 
warto poddać ewentualnej kontroli. 

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje w odniesieniu do nowego obowiązku, w tym 
wskazanie jakie dokładnie umowy o dzieło należy zgłosić, w jakim terminie należy tego dokonać, jaka 
jest sankcja za brak zgłoszenia oraz jakich cech nie może posiadać umowa o dzieło, aby ZUS nie mógł 
jej skutecznie zakwestionować w trakcie ewentualnej kontroli. 

W celu uzyskania pełnego wsparcia, analizy zawartych już umów o dzieło lub ich wzorów, zachęcamy 
do bezpośredniego kontaktu z prawnikami naszej kancelarii. 

 

Jakich umów dotyczy nowy obowiązek?  
 

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło dotyczy zarówno płatników 
składek do ZUS jak i osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła, jeśli: 
 

• umowa jest zawarta z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy; 
• lub jeśli w ramach umowy o dzieło nie jest świadczona praca na 

rzecz takiego pracodawcy, z którym daną osobę łączy stosunek 
pracy. 

 
Obowiązek dotyczy więc umów, które nie stanowią podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie na podstawie obowiązujących 
przepisów. 
 

 

 



 

 

 

 

Obowiązek zgłaszania umów a obowiązek opłacania składek do ZUS 
 

Aktualnie, co do zasady, umowy o dzieło nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne.  

Jednakże, w praktyce często umowy o dzieło są zawierane w sytuacjach, w których faktycznie strony 
powinna łączyć umowa o pracę, niosąca za sobą takie obowiązki. 

W przypadku kontroli przez ZUS zawartych umów o dzieło możliwa będzie ich ewentualna 
kwalifikacja jako stosunków prawnych, które podlegają obowiązkowym składkom. 

Niewykluczone, że po ustaleniu skali wykonywania pracy na mocy umów o dzieło,  w przyszłości 
zostanie podjęta decyzja o objęciu tego rodzaju umów obowiązkowymi składkami. 

 

Zgłoszenie zawartej umowy o dzieło po 1 stycznia 2021 r. nie spowoduje automatycznie 

obowiązku zapłaty składek do ZUS. 

 

 

 

 



 

 

Sytuację, w której konieczne jest odprowadzenie składek powoduje jednak zawarcie 

umowy o dzieło z pracownikiem, z którym przedsiębiorcę łączy stosunek pracy. 

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, gdy umowa o dzieło jest zawarta z podmiotem innym niż 

pracodawca, jednak praca na jej podstawie jest wykonywana na rzecz swojego pracodawcy. 
W takim stanie rzeczy przychód uzyskany za wykonanie dzieła traktuje się jak przychód ze stosunku 

pracy. 

Warto przy tym wspomnieć, że stosunek pracy nawiązuje się nie tylko poprzez zawarcie umowy 
o pracę, ale także poprzez powołanie, wybór, mianowanie lub zawarcie spółdzielczej umowy 

o pracę. 

 

Czym jest umowa o dzieło? 
Umowa o dzieło to taka umowa, w której jedna ze stron jest zobowiązana do wykonania 
oznaczonego w umowie dzieła, a druga strona – do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. 

Warto przy tym pamiętać, że dzieło nie musi być rzeczą materialną. 

Przykładowo: 
Umową o dzieło jest umowa o wykonanie mebli, ale również o wygłoszenie cyklu specjalistycznych 
wykładów. 

 



 

 

Jakich cech nie może posiadać umowa o dzieło, aby ZUS nie mógł jej 
skutecznie zakwestionować? 
Zwarta umowa o dzieło nie może określać: 

• miejsca wykonywania dzieła; 
• czasu wykonywania dzieła; 
• podległości osoby wykonującej zlecenie względem zleceniodawcy.  

 

Są to bowiem cechy różniące umowę o dzieło od stosunku pracy i w razie stwierdzenia ich 
występowania przez ZUS, z wysokim prawdopodobieństwem stosunek prawny łączący strony 
zostanie zakwalifikowany jako taki, w związku z którym konieczne będzie uiszczenie składek wraz 
z odsetkami za opóźnienie.  

 

Należy bowiem pamiętać, że o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa, lecz treść oraz 
warunki i okoliczności wykonywania pracy.  

 

 

 

 



 

 

Jak i w jakim terminie dokonać zgłoszenia? 
W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić druk ZUS RUD i przesłać go w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy do właściwej jednostki ZUS. Płatnicy składek będą mogli przekazać formularz 
elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub, w zależności od 
liczby osób, za które rozliczane są składki, także pobrać formularz i złożyć go w formie papierowej. 

 

Jakie będą konsekwencje niezgłoszenia umowy o dzieło? 
Jeśli odpowiedniego zgłoszenia nie dokona płatnik składek albo osoba odpowiedzialna do 
działania w jego imieniu to możliwe będzie nałożenie kary grzywny w wysokości do 5.000 zł. 

 

Jak przygotować się do wejścia w życie nowych obowiązków? 
W związku z nadchodzącymi zmianami warto: 

• przeanalizować zawarte już umowy o dzieło oraz stosowane wzory; 
• wdrożyć ewentualne zmiany w zawartych umowach i stosowanych wzorach; 
• zweryfikować zasadność zawierania umów o dzieło i ewentualną możliwość ich 

przekwalifikowania na umowy zlecenia. 

 
 
 



 

 

 

Kim jesteśmy? 

 

                

Dominik Sęczkowski 
partner | radca prawny 

+48 660 179 080 
dominik@sslg.pl 

Grzegorz Synal 
partner | radca prawny 

+48 793 060 036 
grzegorz@sslg.pl 

Robert Dąbrowski 
aplikant radcowski 

+48 42 307 18 92 
r.dabrowski@sslg.pl 

 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: 
 

Sęczkowski Synal Legal Group 
Kancelaria Radców Prawnych sp.p. 
ul. Targowa 27, 90-043 Łódź 
+ 48 42 307 18 92 
kancelaria@sslg.pl 

Niniejsze opracowanie nie stanowi porady prawnej. Opracowanie 
zostało przygotowane w oparciu o stan prawny oraz o informacje i 
regulamin udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. 
aktualne w dniu 6 maja 2020 r. Autor opracowania nie ponosi 
odpowiedzialności za ujemne skutki wykorzystania informacji bez 
uprzedniej, szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego 
oraz obowiązującego prawnego. Wykorzystanie informacji 
objętych niniejszym opracowaniem winno każdorazowo 
uwzględniać wszelkie aspekty danego stanu faktycznego i 
aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
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