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Dofinansowywanie działań skierowanych na utrzymanie  

zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej,  

prowadzonych przez płatników składek  
 

od 2013 r. nowe zadanie ZUS w zakresie prewencji wypadkowej  
określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r.  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 37)  

 

Program dofinansowania płatników składek 
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Program dofinansowania płatników składek  

obejmuje działania mające na celu 

zapobieganie wypadkom przy pracy  

i chorobom zawodowym 

 

― beneficjentami programu mogą być płatnicy składek na ubezpieczenie 

wypadkowe, 

― forma wsparcia ma charakter dofinansowania, tym samym warunkiem 

niezbędnym jest zaangażowanie własnych środków finansowych po stronie 

płatnika. 

 

  

 

 
  

 

 

Program dofinansowania płatników składek 
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Cele Programu dofinansowania   

    Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami 

zawodowymi. 

 Zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, które 

powinno dotyczyć przynajmniej jednego z parametrów 

charakteryzujących warunki pracy, takich jak: hałas, wibracje, czynniki 

chemiczne, czynniki biologiczne, bezpieczeństwo techniczne, obciążenie 

wysiłkiem, promieniowanie jonizujące i niejonizujące, oświetlenie, 

mikroklimat, zapylenie, stres.   

 
  

 

 

 

 
 

 

Cele realizowane w ramach Programu 

Łódź, 4 grudnia 2014 r. 



Ogólne założenia Programu dofinansowania; 

 

― jest wsparciem celowym nastawionym na poprawę bezpieczeństwa 

w środowisku pracy, 

― inicjowane jest złożeniem wniosku przez płatnika, 

― wysokość dofinansowania jest zróżnicowana zarówno ze względu na podmiot 

ubiegający się o dofinansowanie jak i przedmiot dofinansowania, 

― udział eksperta oceniającego wniosek, kontrolującego realizację Projektu 

oraz dokonującego jego odbioru końcowego w celu wyeliminowania ryzyka 

niecelowego i nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych, 

― Dofinansowanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej przez ZUS 

z przedsiębiorcą, na ściśle określonych warunkach.  

 

 

 

Założenia Programu dofinansowania 
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Dofinansowywane projekty  

doradcze  

 inwestycyjne 

 doradczo-inwestycyjne 
 

Projekty doradcze   poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (ocena ryzyka 

zawodowego, wprowadzanie procedur bezpiecznej pracy, planowanie 

i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP). 

Projekty inwestycyjne  bezpieczeństwo techniczne (rozwój, modyfikacje 

i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków 

ochrony indywidualnej).  
 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 

Rodzaje projektów realizowanych w ramach Programu 
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Program dofinansowania  adresowany do wszystkich płatników składek,  
a w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

Poziom dofinansowania  zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, 
mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.  
 

Kwoty dofinansowań  

Rodzaj 

przedsiębiorstwa 

Liczba  

pracowników 

Procent budżetu 

projektu 

podlegający 

dofinansowaniu 

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów 

(kwoty  w PLN brutto) 

 

doradcze  

      

inwestycyjne                  
 doradczo-

inwestycyjne        

  

  Mikro 

  

1 - 9 90% 40 000 60 000 100 000 

  

  Małe 

  

10 - 49 80% 60 000 90 000 150 000 

  

  Średnie 

  

50 - 249 60% 80 000 180 000 260 000 

  

  Duże 

  

250 i więcej 20% 100 000 300 000 400 000 
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Wnioskodawca – warunki do spełnienia  
1. Zatrudnia pracowników na umowę o pracę.  

2. Nie znajduje się  w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w  toku 

likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego  

z wierzycielem. 

3. Nie zalega  ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. 

4. Zapewnia płynność realizacji projektu, deklarując zabezpieczenie środków  

na realizację. 

5. Zakłada wyodrębniony rachunek bankowy, bądź też zakłada odrębny  

kod księgowy  umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji związanych 

z realizacją Projektu.   

6. Umożliwia ekspertowi kontrole realizacji Projektu oraz dokonanie oceny 

końcowej Projektu.   

 

 

 

Główne założenia Programu dofinansowania 
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Główne determinanty Programu dofinansowania 
   
 

 O wielkości przedsiębiorstwa stanowią tylko osoby zatrudnione na  umowę 
o pracę.  

  W jednym Projekcie może być realizowanych kilka działań równocześnie. 
  Wszystkie płatności związane z realizacją Projektu muszą być uregulowane 

najpóźniej na dzień zakończenia Projektu. 
 
   Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie;  

warunek: zakończenie realizacji poprzedniego projektu oraz kolejny projekt 
nie dotyczy działań realizowanych w poprzednim projekcie/projektach. 

 

 Dofinansowaniu nie podlegają działania związane ze szkoleniami, 
działaniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakupem krzeseł, biurek i 
komputerów jak również maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi 
pracy. 
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Krok pierwszy  złożenie do ZUS Wniosku przez płatnika składek.  
Na stronie internetowej www.zus.pl/prewencja dostępne są materiały ułatwiające    
przygotowanie Wniosku (Instrukcja wypełniania Wniosku, Wyjaśnienia do Wniosku, wzór 
Umowy o dofinansowanie).  

Krok drugi   ocena formalna Wniosku o dofinansowanie, przeprowadzona 
przez ZUS: 

- wstępna ocena kwalifikowalności działań planowanych w ramach Projektu, 

- ocena poprawności wyliczeń w części budżetowej Wniosku, 

- ocena kompletności złożonej dokumentacji. 

W przypadku nieprawidłowości ZUS informuje Wnioskodawcę drogą e-mailową  

o konieczności skorygowania Wniosku, bądź uzupełnienia dokumentacji.  

Tryb przyznawania dofinansowania  
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Krok trzeci  merytoryczna ocena Wniosku przez eksperta z danej 
dziedziny:  

-   potwierdzenie zasadności przedmiotu Wniosku,  

-   weryfikacja celowości Projektu, 

-   ocena oczekiwanych rezultatów Projektu, 

-   ocena zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami BHP, 

-   ocena realności harmonogramu Projektu,  

- ocena niezbędności i efektywności wydatków Projektu (porównanie wartości 
usług i produktów z Wniosku z wartościami tych samych usług i produktów 
oferowanych na rynku – co najmniej dwie różne oferty). 

 
Krok czwarty   pozytywna ocena eksperta podstawą do podpisania umowy  
pomiędzy Wnioskodawcą a ZUS.  
Na konto Wnioskodawcy wpływa I transza, w wysokości do 50% przyznanego 
dofinansowania; wypłata w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.  

 

 Tryb przyznawania dofinansowania  
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Tryb przyznawania dofinansowania  
 

 

Krok piąty   ocena końcowa Projektu przez eksperta po zakończeniu Projektu    
-   porównanie osiągniętych rezultatów z wartościami z Wniosku,  

- sprawdzenie czy: 

• inwestycje faktycznie znajdują się na wyposażeniu stanowisk pracy i czy  
odpowiednio oznaczone (naklejki, naszywki z logo ZUS),  

• środki ochrony indywidualnej przydzielono pracownikom, posiadają 
oznakowanie CE i czy przekazano pracownikom instrukcje producenta, 

- stwierdzenie, czy realizacja Projektu przebiegła zgodnie z Wnioskiem. Jeżeli 
realizacja niezgodna z Wnioskiem wymagane jest dodatkowe, szczegółowe 
wyjaśnienie. 

 
Jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany/realizacja niezgodna z zawartą umową 

Wnioskodawca zwraca przekazaną wcześniej zaliczkę.   
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Tryb przyznawania dofinansowania  
 

 
Krok szósty  pozytywna ocena końcowa realizacji Projektu podstawą do 
przekazania przez ZUS II transzy dofinansowania; w ciągu 30 dni od  podpisania 
protokołu odbioru Projektu (różnica pomiędzy wydatkowanymi przez 
Wnioskodawcę środkami a wypłaconą zaliczką).    

 

Dokumenty zamieszczone na stronie www.zus.pl/prewencja do pobrania dla płatników składek 
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Liczba przyjętych wniosków oraz podpisanych umów  
na dzień 27.11.2014 r. z podziałem na województwa 
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Wysokość przyznanego dofinansowania na 27.11.2014 r. 
 

 
 
Kwota przyznanego dofinansowania 5 262 122,70 zł 
 
Kwota wypłaconych zaliczek  2 658 588,49 zł 
 
Kwota planowanych wypłat w 2014 r. 1 146 251,50 zł 
 
Kwota planowanych wypłat na 2015 r. 1 457 282,71 zł 
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Wysokość przyznanego dofinansowania w podziale na 
województwa stan na  27 listopada 2014 r. 
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Realizacja Programu dofinansowania, stan na  
27 listopada 2014 r.   

Łączna liczba złożonych Wniosków - 398 

 

 57 – kwalifikacja pozytywna - podpisane umowy. 

 154 – wnioski z uwagami formalnymi.  

  78  – w trakcie oceny eksperta. 

 55 – wnioski z uwagami merytorycznymi od eksperta 
(kwalifikacja do modyfikacji). 

 54 – kwalifikacja negatywna.  
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Działania, które otrzymały ocenę pozytywną 
 
  
  57 –  kwalifikacja pozytywna - podpisane umowy. 
  

DZIAŁANIA DORADCZE 
 przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego  

z tymi zagrożeniami, 
 wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, 
 dobór środków ochrony indywidualnej, 
 ocena bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, 
 opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej (np. systemu filtrowentylacji). 
 
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 
 Zakup i wymiana oświetlenia (najczęściej na halach produkcyjnych), 
 zakup środków ochrony indywidualnej, 
 zakup i montaż obudów dzwiekoizolacyjnych, 
 zakup i montaż instalacji filtrowentylacyjnej, 
 zakup i montaż instalacji nawiewno-wywiewnej, 
 zakup i montaż ekranów spawalniczych, 
 zakup odkurzaczy przemysłowych, 
 zakup i montaż ściany lakierniczej, 
 zakup i montaż systemu przenośników i dzwigników transportowych, 
 zakup i montaż systemu wychwytywania iskier w systemie filtrowentylacji, 
 zakup ręcznego wózka paletowego oraz ręcznego wózka transportowego. 
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Działania, które otrzymały ocenę negatywną 
 
  
   54  – kwalifikacja negatywna 
  

 zakup wózka widłowego 
 wzniesienie konstrukcji betonowej, prace budowlano – remontowe 
 wymiana okien, drzwi garażowych 
 zakup automatu spawalniczego 
 zakup fotela stomatologicznego z osprzętem 
 zakup sprzętu do pracowni protetycznej 
 zakup automatu lakierniczego 
 zakup komory śrutowniczej 
 zakup wrzeciona do plotera frezującego 
 zakup robota przemysłowego 
 zakup prasy do złomu 
 zakup ładowarki teleskopowej 
 zakup podnośnika 
 wymiana posadzki, zakup wykładzin 
 zakup ładowarki i zagęszczarki 
 zakup suwnicy 
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 Do dnia 27 listopada 2014 r. udzielono dofinansowania  

 57 płatnikom składek  

 

W ramach projektów poprawią się warunki pracy dla 

 2 057 osób  

Realizacja Programu dofinansowania, stan na  
27 listopada 2014 r.  
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System odciągów na stanowiskach w szlifierni wyrobów ze stali  

  
    przed modernizacją             po modernizacji 

  

 

 

 

 
 

 

 

Przykładowe efekty osiągnięte w projektach 
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 System filtrowentylacyjny w szlifierni wyrobów ze stali 

Przykładowe efekty osiągnięte w projektach   

     przed modernizacją  po modernizacji 

System wentylacji wyciągowej frezarki dolnowrzecionowej 
na stanowisko frezowania drewna 
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 System odpylania na stanowiskach spawaczy     

  

  przed modernizacją               po modernizacji 

 

 

 

 
 

 

 

Przykładowe efekty osiągnięte w projektach   
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Program dofinansowania płatników składek 

Skuteczne narzędzie ograniczające wypadki w pracy 

Szansa na poprawę bezpieczeństwa pracowników, zwłaszcza zatrudnionych 
w mikro i małych przedsiębiorstwach 

Dofinansowując ze środków publicznych Projekty zmierzające do poprawy 
warunków pracy Zakład kładzie nacisk przede wszystkim na racjonalne 
i celowe wydatkowanie tych środków m.in. zwraca uwagę na to aby 
dofinansowane działania doradcze miały przełożenie na działania 
inwestycyjne. 
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Program dofinansowania płatników składek 

Utworzenie katalogu „dobrych praktyk” zawierającego w szczególności 
praktyczne rozwiązania dla poszczególnych zagrożeń zawodowych oraz 
rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjno-technicznych 
poprawiających stan bezpieczeństwa dla konkretnych stanowisk pracy.  

Katalog o otwartej formule, systematycznie uzupełniany. 

„Dobre praktyki” zostaną udostępnione i będą mogły stanowić wzorcowy 
model rozwiązań organizacyjno-technicznych poprawiających bezpieczeństwo 
pracy w konkretnych warunkach. 
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Hasło Programu dofinansowania płatników składek 
 
  

Pracodawco!  
 

Dajemy Ci możliwość poprawy bezpieczeństwa 
 i higieny pracy w Twojej firmie 

 
Skorzystaj z programu dofinansowania 
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Dziękuję za uwagę 


