
www.bramorski.pl

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest podmiotem (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego 

odpowiedzialnym nie tylko za gromadzenie sk³adek na maszyn, urz¹dzeñ oraz systemów i œrodków 

ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne, ale tak¿e, zgodnie ochronnych), np. zakup i instalacja: ekranów chroni¹cych 

z Ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy przed promieniowaniem optycznym/ha³asem/polami 

pracy i chorób zawodowych, finansuje dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ elektromagnetycznymi, os³on do niebezpiecznych stref 

z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom maszyn i urz¹dzeñ, wyrobów przeciwdrganiowych; 

zawodowym, w tym dofinansowuje prowadzone przez modernizacja linii technologicznej w celu poprawy 

p³atników sk³adek dzia³ania skierowane na utrzymanie zdolnoœci bezpieczeñstwa pracy;

do pracy pracowników przez ca³y okres ich aktywnoœci – projekty doradcze – zorientowane na poprawê 
zawodowej. W ramach tych zadañ ZUS og³osi³ program, maj¹cy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, w tym na 
na celu poprawê bezpieczeñstwa i zdrowia w miejscu pracy realizacjê oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie 
w³aœnie poprzez dofinansowanie dzia³añ przedsiêbiorców w tym procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i 
zakresie. Z programu mog¹ skorzystaæ wszyscy p³atnicy sk³adek, monitorowanie dzia³añ prewencyjnych w zakresie bhp, 
odprowadzaj¹cy sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, przy np. wykonywanie pomiarów stê¿eñ i natê¿eñ czynników 
czym szanse na najwiêksze dofinansowanie maj¹ przedsiêbiorcy szkodliwych w miejscu pracy (ha³as, py³y etc.), ocena 
z sektora MŒP. Poziom dofinansowania zosta³ bowiem bezpieczeñstwa maszyn i instalacji technicznych, ocena 
zró¿nicowany ze wzglêdu na wielkoœæ podmiotu, mierzon¹ ryzyka zawodowego zwi¹zanego z zagro¿eniami w 
liczb¹ osób, za które odprowadzana jest sk³adka na miejscu pracy;
ubezpieczenie wypadkowe, i wynosi:

– projekty inwestycyjno-doradcze – ³¹cz¹ce ww. dwa 
– dla mikroprzedsiêbiorstw (1-9 pracowników) – do 90% rodzaje dzia³añ.

kosztów projektu,
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane s¹ w trybie ci¹g³ym, 

– dla przedsiêbiorstw ma³ych (10-49 pracowników) nale¿y je sk³adaæ w wersji papierowej na adres Departamentu 
– do 80% kosztów projektu, Prewencji i Rehabilitacji ZUS w Warszawie. Wnioski podlegaj¹ 

– dla przedsiêbiorstw œrednich (50-249 pracowników) ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie 

– do 60% kosztów projektu, podpisywana jest umowa na realizacjê projektu. Przekazanie 

œrodków nastêpuje w dwóch transzach – pierwsza wyp³acana – dla przedsiêbiorstw du¿ych (250 pracowników i wiêcej)
jest w ci¹gu 14 dni od podpisania umowy, druga – w ci¹gu 30 dni – do 20% kosztów projektu.
od pozytywnego odbioru projektu.

Dofinansowaniem mog¹ zostaæ objête nastêpuj¹ce rodzaje 

projektów:

Aleksandra Surowiecka– projekty inwestycyjne – odnosz¹ce siê przede 
aplikant radcowskiwszystkim do aspektu bezpieczeñstwa technicznego 

Poprawa bezpieczeñstwa i zdrowia w miejscu pracy
– dofinansowanie ZUS dla przedsiêbiorców

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z obowi¹zków 

pracodawcy. Przedsiêbiorcy maj¹ obecnie mo¿liwoœæ poprawy bhp w swoich zak³adach, korzystaj¹c z programu 

dofinansowania, og³oszonego przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
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