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1. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta

1.1 Wprowadzono obsługę rozszerzonej usługi ZUS U7n
Usługa ZUS U7n, wprowadzona jako rozszerzenie usługi ZUS U7, zwraca informację o
kwotach zaległości w opłacaniu składek przez płatnika oraz o liczbie osób ubezpieczonych
przez płatnika w zadanym okresie, w rozbiciu na miesiące rozliczeniowe. Usługa ZUS U7n
zastępuje usługę ZUS U7.
Zmiany na oknach:
 WK - okno ‘Organizacja’ (SY0070M).
Istniejąca zakładka ‘ZUS’ (WK0190L), została zastąpiona zakładką SY0192, w której jest
uruchamiana usługa ZUS U7n oraz jest widoczna historia wywołań i dane pobrane z usług
U7/U7n.
W sekcji kryteriów wyszukiwania wyświetlane są dane identyfikujące płatnika, które są
przekazywane do usługi. Jako okres wyszukiwania należy podać okres maksymalnie
jednego roku. Ograniczenie to jest nałożone przez dostawcę usługi (ZUS). Jeśli wymagany
jest dłuższy okres raportowy, to należy podzielić ten okres na okresy nieprzekraczające
jednego roku i wywołać dla każdego okresu usługę ZUS U7n.
W zakładce ‘ZUS’ umieszczona jest także lista z kolumnami:
 Numer sprawy
 Czas wysłania żądania
 Status żądania
Pozycje listy są sortowane malejąco po dacie uruchomienia usługi U7/U7n.
W prawej części ekranu jest widoczny podgląd danych z raportu ZUS U7/U7n dla wywołania
usługi podświetlonego na liście.

 ZC okno ‘Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenia…’ (ZC0002M)
W zakładce ‘Podmiot powierzający pracę’ została usunięta lista umożliwiająca podgląd
danych pobranych z usługi ZUS U7 oraz przyciski: ‘Uruchom U7’, ‘Raport’ i 'Raport z KRUS'.
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Został natomiast dodany przycisk ‘Raport z ZUS | KRUS’ umożliwiający przejście do okna, w
którym dostępne są dwie zakładki – na jednej dotychczasowe okno umożliwiające obsługę
usługi KRUS, tak jak dotychczas, tylko dla pracodawców bedących osobą fizyczną
(SY0190), na drugiej nowe okno dedykowane usłudze ZUS U7n (SY0192).
 ZC okno ‘Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi’ (ZC0006M)
W zakładce ‘Podmiot pow. pracę, cudzoziemiec’ w sekcji ‘Podmiot powierzający pracę’
została usunięta lista umożliwiająca podgląd danych pobranych z usługi ZUS U7 dla
wybranego podmiotu powierzającego pracę oraz przyciski: ‘Uruchom U7’, ‘Raport’ i 'Raport
z KRUS'.
Został natomiast dodany przycisk ‘Raport z ZUS | KRUS’ umożliwiający przejście do okna, w
którym dostępne są dwie zakładki – na jednej dotychczasowe okno umożliwiające obsługę
usługi KRUS, tak jak dotychczas, tylko dla pracodawców bedących osobą fizyczną
(SY0190), na drugiej nowe okno dedykowane usłudze ZUS U7n (SY0192).
Format wyświetlania przykładowego raportu:

Gdzie:
Zakres - identyfikator zakresu numerów deklaracji. Jeżeli płatnik prowadzi rozliczenia z kilku
(dwóch) zakresów numerów dokumentów, to dla każdego zakresu będzie przekazywana
osobno informacja o stanie rozliczeń.
Data stanu rozliczenia - data, na którą realizowane jest sprawdzenie stanu rozliczeń
należności płatnika z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,
FP i FGŚP oraz FEP. Sprawdzane jest saldo z zamkniętego okresu sprawozdawczego
(miesiąca). W odpowiedzi na zapytanie przekazywana jest data – ostatni dzień miesiąca dla
ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego.
Liczba osób ubezpieczonych przez płatnika - liczba ubezpieczonych podana przez płatnika
w ostatniej zaksięgowanej DRA.
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