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Prewencja wypadkowa - podstawa 
prawna 
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Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w zakresie prewencji wypadkowej określone są  

w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych  



Prewencja wypadkowa – zadania ZUS 
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W zakresie prewencji wypadkowej ZUS podejmuje w szczególności następujące 
działania:  

 
1. Dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy 

przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonej przez płatników składek, 
2. Zamawia analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza 

wypadków, śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych, 
3. Prowadzeni prace naukowo-badawcze mające na celu eliminację lub 

ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 
4. Upowszechnia wiedzę o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i 

choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez: 
• organizację szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej 
• przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej 
• dofinansowywanie konferencji naukowych 
• organizowanie kampanii społecznych 

 
 



Cele Programu dofinansowania 
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• Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych 
powodujących wypadki i choroby zawodowe poprzez m.in.. 

     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. 



Prewencja wypadkowa – ZUS 
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1. Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie 
zdolności do pracy przez cały okres aktywności 
zawodowej, prowadzonych przez płatników składek 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
dofinansowuje: 

projekty o charakterze doradczym 

projekty inwestycyjne 

projekty doradczo - inwestycyjne  



Dofinansowanie ZUS 
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Rodzaj przedsiębiorstwa 

Liczba  
pra- 
co- 

wni- 
ków  

Procent 
budżetu 
projektu 

podlegający 
dofinansowa

niu 

Maksymalna kwota dofinansowania dla 

projektów 
doradczych 

(w PLN 
brutto) 

projektów 
inwestycyjnych 
(w PLN brutto) 

Projektów doradczo-
inwestycyjnych 
(w PLN brutto) 

Mikro przedsiębiorstwa 1 - 9  90% 40 000 100 000 140 000 

Małe przedsiębiorstwa 10 - 49  80% 60 000  150 000  210 000  

Średnie przedsiębiorstwa 50 - 249  60% 80 000  260 000  340 000  

Duże przedsiębiorstwa 250 i więcej  20% 100 000 400 000  500 000  

 

Maksymalna kwota dofinansowania z uwzględnieniem rodzaju przedsiębiorstwa 

(źródło ZUS)                                                                                    

www.zus.pl/prewencja 

http://www.zus.pl/


Główne założenia Programu 
dofinansowania 
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Dofinansowanie mogą otrzymać płatnicy, którzy: 

1. Opłacają składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

2. Nie znajdują się w stanie upadłości, pod 
zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego lub 
postępowania układowego z wierzycielem. 

3. Posiadają odpowiednie zabezpieczenie środków 
finansowych na zapewnienie płynności realizacji 
projektu. 

 



Główne determinanty Programu 
dofinansowania 
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• O wielkości przedsiębiorstwa stanowi liczba osób, za które odprowadzane są 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

• W jednym Projekcie może być realizowanych kilka działań równocześnie. 
• Realizacja projektu przez płatnika składek następuje po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie. 
• 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 oraz narzędzi pracy. 



Tryb przyznawania dofinansowania 
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• Krok pierwszy - złożenie do ZUS 
Wniosku przez płatnika składek. 

 

 



Gdzie składać wnioski ? 
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Wnioski o dofinansowanie należy składać wg siedziby płatników składek do 
wskazanych niżej Jednostek Organizacyjnych ZUS, zgodnie z przypisanym im 

podziałem terytorialnym kraju 
 

Oddział w Bydgoszczy 

ul. Świętej Trójcy 33 

85-224 Bydgoszcz 

Oddział w Jaśle 

ul. Rynek 18 b 

38-200 Jasło 

Oddział w Opolu 

ul. Wrocławska 24 

45-701 Opole 

Departament Prewencji i 

Rehabilitacji 

Centrala ZUS 

ul. Szamocka 3, 5 

01-748 Warszawa 

Płatnicy składek z 

województw: 

kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego, 

pomorskiego, 

wielkopolskiego, 

zachodnio-

pomorskiego, 

  

Płatnicy składek z 

województw: 

lubelskiego, 

małopolskiego, 

podkarpackiego, 

świętokrzyskiego, 

mazowieckiego w 

zakresie miast i gmin 

wymienionych poniżej: 

  

Płatnicy składek z 

województw: 

dolnośląskiego, 

opolskiego, 

śląskiego, 

Płatnicy składek z 

województw: 

łódzkiego, 

podlaskiego, 

warmińsko-mazurskiego, 

mazowieckiego w 

zakresie miast i gmin 

niewymienionych dla 

Oddziału w Jaśle 



Obszary działania poszczególnych CDP 
wg podziału terytorialnego kraju. 
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Tryb przyznawania dofinansowania 
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• Krok drugi – ocena formalna Wniosku, przeprowadzona 
przez ZUS: 

- Wstępna ocena kwalifikowalności działań planowanych w ramach Projektu, 
- Ocena poprawności wyliczeń w części budżetowej Wniosku, 
- Ocena kompletności złożonej dokumentacji. 

• 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). 

 



Tryb przyznawania dofinansowania 
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• Krok czwarty - pozytywna ocena eksperta 
podstawą do podpisania umowy pomiędzy 
Wnioskodawcą a ZUS. 

• Krok piąty – ocena końcowa Projektu przez 
eksperta po zakończeniu Projektu. 

Jeżeli projekt nie zostanie 
zrealizowany/realizacja niezgodna z 

zawartą umową Wnioskodawca zwraca 
przekazaną wcześniej zaliczkę 

 



Tryb przyznawania dofinansowania 
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• 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 
 

 

http://www.zus.pl/prewencja


Wysokość przyznanego dofinansowania 
na dzień 
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10.04.2015r 
Kwota przyznanego 

dofinansowania  
                     8 885 031,94 zł 
Kwota wypłaconych zaliczek 
                      4 398 391,30 zł 
Łączna liczba złożonych 

Wniosków  - 758 
  67 - kwalifikacja pozytywna- 

podpisane umowy. 
  44 - projekty odebrane 
  85 -  kwalifikacja negatywna. 
 
 

14.09.2015r 
Kwota przyznanego dofinansowania  

                     24 888 945,75 zł 

Kwota wypłaconych zaliczek 

                      10 341 469,38 zł 

Łączna liczba złożonych Wniosków  - 
2145 

  328 - kwalifikacja pozytywna- 
podpisane umowy. 

  84 - projekty odebrane 

  118 -  kwalifikacja negatywna. 

 

 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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Zakład produkcji mebli - Niewydolny system wentylacji wyciągowej frezarki 

dolnowrzecionowej na stanowisku frezowania drewna zamieniono na 

połączony system miejscowej wentylacji wyciągowej frezarki, szlifierki i 

pilarki taśmowej 

 

  przed modernizacją                            po modernizacji 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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Półautomatyczna formierka próżniowa typ FP-700                            

przed modernizacją                          po modernizacji 

             bez osłon i izolacji termicznej  



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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 Zakup środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości 
                   

         przed inwestycją          po inwestycji 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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Modernizacja szlifierni – instalacja do odciągania pyłów 

   przed modernizacją                   po modernizacji 

 

 

 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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            Wymiana ściany lakierniczej z wentylatorem ssącym                  
przed inwestycją                                                 po inwestycji 

                        

      

 

 

 

 

 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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            Utworzenie wydzielonego stanowiska do nasycania 
wyrobów żywicą z systemem oczyszczania powietrza          
przed inwestycją                                                 po inwestycji 

                        

      

 

 

 

 

 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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      System przenośników i dźwigników transportowych         
przed inwestycją                      po inwestycji 

       przemieszczanie okien za pomocą taśm, pasów            przemieszczanie okien za              
i konstrukcji drewnianej                                                   pomocą systemu  

                                                                                              przenośników i dźwigników 

                        

      

 

 

 

 

 



Przykłady efektów osiągniętych w 
projektach 
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Instalacja odpylania dla stanowisk obróbki detali z mosiądzu          
przed inwestycją                                                 po inwestycji 

                        

      

 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 
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