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Zg?aszasz si? do ZUS? Podaj kod zawodu.
Ju? w najbli?sz? niedziel? wchodzi w ?ycie wa?na zmiana dotycz?ca zg?osze? do
ubezpiecze?. Od 16 maja w dokumentach zg?oszeniowych - ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba
podawa? kod wykonywanego przez siebie lub pracownika zawodu.
Informacj? te ZUS wykorzysta do celów statystycznych a przede wszystkim do monitorowania
zawodów deficytowych i tych, w których jest najwi?cej zatrudnionych a tak?e do analiz czy prognoz
dotycz?cych rynku pracy i przemian struktury spo?ecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwol?
oszacowa?, w których zawodach wyst?puje najwi?ksza zachorowalno?? i w jakich okresach.
- Wyja?niam i uspokajam wszystkich przedsi?biorców, ?e te dane b?d? wykorzystywane przez nas
g?ównie do celów statystycznych – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy
ZUS na Dolnym ?l?sku.
Rzeczniczka zwraca uwag?, ?e wykonywany zawód jest cenn? informacj? przy budowaniu polityki
pa?stwa na najbli?sze lata, w tym tak?e polityki zdrowotnej. Kod zawodu pozwoli ZUS-owi na
analiz? orzekanego stopnia niezdolno?ci do pracy – w powi?zaniu z wiekiem i wykonywanym
zawodem czy ocenie poziomu wysoko?ci ?wiadcze? – w zale?no?ci od wykonywanej pracy.
- Oprócz tego zgromadzone dane b?d? pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wp?ywów sk?adek
do FUS i wydatków na ?wiadczenia dla wybranych grup zawodowych - dodaje Kowalska-Matis.
Potrzeba pozyskiwania przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych (ZUS) danych dotycz?cych
wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika tak?e z coraz liczniejszych przypadków
zg?aszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, G?ówny Urz?d
Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.
Zmianie ulegn? wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA
W formularzu ZUS ZUA - zg?oszenie do ubezpiecze?/zg?oszenie zmiany danych osoby
ubezpieczonej – uaktywnione zostanie pole 01 "Kod wykonywanego zawodu" w bloku X.
W formularzu ZUS ZZA - zg?oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zg?oszenie zmiany danych w
bloku V zostanie dodane pole 02 – "Kod wykonywanego zawodu" oraz zmieni si? opis bloku V na:
Kod tytu?u ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.
Kod wykonywanego zawodu musi by? zgodny z klasyfikacj? zawodów okre?lon? przepisami
rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalno?ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227
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Program P?atnik oraz aplikacja eP?atnik pocz?wszy od 16 maja 2021 r. b?d? dostosowane do
nowych wzorów dokumentów.
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