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Raportowanie umów o dzieło od  
1 stycznia 2021 r. 

 
 

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek są zobowiązani do informowania ZUS o umowach o dzieło 
zawartych z osobami fizycznymi.  
 

1. PODMIOTY, KTÓRYCH DOTYCZY NOWY OBOWIĄZEK 

 
Płatnicy i osoby fizyczne, zlecające dzieło, mają obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o 
dzieło zawartej po 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 

 umów o dzieło zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem lub  
 umów o dzieło zawieranych przez inny podmiot z osobą, która w ramach tej umowy 

wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. 

 

2. SPOSÓB I TERMINY RAPORTOWANIA 
 
Informacje o zawartych umowach o dzieło przekazuje się do ZUS na formularzu ZUS RUD, wskazując 
m.in.: 

 dane identyfikacyjne podmiotu zamawiającego dzieło, 
 dane identyfikacyjne wykonawcy umowy o dzieło, 

 przedmiot umowy,  
 datę zawarcia i datę wykonania umowy. 

 
Formularz ZUS RUD należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o 
dzieło. Formularz jest dostępny do wysyłki elektronicznej przez PUE. 
 
Zgodnie z komunikatem ZUS dla każdego wykonawcy dzieła niezbędne będzie wypełnienie 

oddzielnego formularza ZUS RUD, przy czym w jednym formularzu ZUS RUD można wykazać 
informację o maksymalnie 10-ciu zawartych umowach o dzieło. 
 

3. DZIAŁANIA PO STRONIE PŁATNIKA 

 
Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS dla celów 

statystycznych, a także mają służyć weryfikowaniu istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych 
osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło 
 
W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę  po stronie płatników na: 

 wypracowanie wewnętrznych procedur, zapewniających identyfikację i terminowe zgłaszanie 
do ZUS zawieranych umów o dzieło, 

 przegląd zawieranych umów o dzieło pod kątem ich kwalifikacji prawnej dla celów 

ubezpieczeniowych i PIT, 
 weryfikację stosowanych wzorów umów do współpracy z nie-pracownikami, mając na uwadze 

przedmiot umowy. 



 
 
 
 
 
 
 

           

 

***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Anna Misiak   Anna.Misiak@mddp.pl                   tel. +48 22 322 68 88 

Rafał Sidorowicz  Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                  tel. +48 22 322 68 88 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

***** 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, 

prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz 

szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno  w uznanych 

firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów 

są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie 

na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka 
doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w 
komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 
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