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Zasady ró¿nicowania stopy procentowej
sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe
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W artykule przedstawiono obowi¹zuj¹ce w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. 
stopy procentowe sk³adek na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe oraz 
nowe zasady ró¿nicowania sk³adek polegaj¹ce na zwiêkszeniu zakresu 
ich podwy¿ek i obni¿ek dla p³atników sk³adek. Wskazano na narzêdzie 
umo¿liwiaj¹ce obliczanie sk³adki w postaci kalkulatora znajduj¹cego siê 
na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonuj¹cego 
systemu ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki oraz propozycje jego 
udoskonalenia.

Rules to differentiate insurance premiums percentage rates in 
work accidents insurance 
The article presents new principles of differentiating percentage rates 
of premiums (experience rating system) in social insurance against ac-
cidents at work in force as of April 1, 2009. New differentiation rules have 
resulted in a larger scale of increases and decreases of premiums payable 
by employers. A calculation tool to determine the premium is available 
at the CIOP-PIB homepage. The article evaluates the current system of 
differentiated premiums in social insurance against work accidents and 
proposes further improvements of the system.

Wprowadzenie
Podstawowym instrumentem ekonomicznym 

wp³ywaj¹cym na ograniczanie wystêpowania 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest 
stosowanie ju¿ od dziesiêcioleci m.in. w USA, Ka-
nadzie i Australii, a tak¿e w wiêkszości krajów Unii 
Europejskiej (UE) zró¿nicowanej sk³adki w ramach 
systemów ubezpieczeniowych. Dotychczasowe do-
świadczenia wielu wysoko rozwiniêtych gospodar-
czo krajów wskazuj¹, ¿e stosowanie zró¿nicowanej 
sk³adki powoduje obni¿enie liczby wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. Potwierdzaj¹ to tak¿e 
wyniki badañ przeprowadzonych m.in. w Niem-
czech i Kanadzie. Przyk³adowo – badania prze-
prowadzone wśród przedsiêbiorstw kanadyjskiej 
prowincji Ontario, uczestnicz¹cych w programie 
NEER (The New Experimental Experience Rating) 
realizowanym w latach 1998-2002 wykaza³y, ¿e 
bodźce ekonomiczne, zastosowane przez instytucjê 
ubezpieczenia wypadkowego, w postaci dodatko-
wych obni¿ek sk³adek, wp³ynê³y na intensyfikacjê 
dzia³añ prewencyjnych [1, 2]. Spowodowa³o to 
w rezultacie znaczne zmniejszenie wyp³aty od-
szkodowañ dla pracowników przedsiêbiorstw 
uczestnicz¹cych we wspomnianym programie. 

Intensywnośæ dzia³añ prewencyjnych by³a wprost 
proporcjonalna do wzrostu p³acy oraz liczby osób 
zatrudnionych w przedsiêbiorstwie.

System zró¿nicowanej stopy procentowej 
sk³adki na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe, 
którego zasady zosta³y opracowane w CIOP-PIB, 
funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2003 r. Wprowa-
dzony zosta³ ustaw¹ z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, zwan¹ dalej 
ustaw¹ wypadkow¹ oraz rozporz¹dzeniem ministra 
pracy i polityki spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki 
na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych w zale¿ności od 
zagro¿eñ zawodowych i ich skutków [3, 4]. Od 
1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. ró¿nicowanie 
stopy procentowej sk³adki odbywa³o siê jedynie na 
poziomie grup dzia³alności1. Od 1 kwietnia 2006 r. 
wprowadzono ró¿nicowanie stopy procentowej 
sk³adki tak¿e na poziomie p³atników sk³adek, a za-
kres podwy¿szania i obni¿ania sk³adek zawiera³ siê 
w granicach od –20% do +20% w stosunku do 
stopy procentowej sk³adki dla grupy dzia³alności.
1 Wg Polskiej Klasyfikacji Dzia³alności z 2004 r.

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wszed³ w ¿ycie 3. 
i ostatni etap wprowadzania zró¿nicowanej sk³adki 
na spo³eczne ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie 
ze zmianami wprowadzonymi rozporz¹dzeniem 
ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 16 marca 
2009 r. [5] zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie z dnia 29 
listopada 2002 r., zwiêkszony zosta³ zakres obni¿a-
nia i podwy¿szania sk³adek z +/–20% do +/–50% 
w stosunku do stopy procentowej sk³adki ustalonej 
dla danej grupy dzia³alności. 

Zasady ró¿nicowania stopy procentowej
sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe 
w Polsce

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi uregulowaniami 
prawnymi sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe 
w Polsce jest ustalana na rok sk³adkowy obejmuj¹cy 
okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku 
nastêpnego. 

P³atnicy sk³adek podzieleni s¹ na dwie grupy:
• zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wypadkowego 

nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych
• zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia wypadkowego 

co najmniej 10 ubezpieczonych.
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Dla wszystkich p³atników sk³adek, zg³aszaj¹cych 
do ubezpieczenia wypadkowego nie wiêcej ni¿ 
9 ubezpieczonych, stopa procentowa sk³adki na 
ubezpieczenie wypadkowe jest taka sama i wynosi 
50% najwy¿szej stopy procentowej, ustalonej na 
dany rok sk³adkowy dla grupy dzia³alności. Stopy 
procentowe dla grup dzia³alności zosta³y określone 
w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecz-
nej. Zgodnie z tabel¹ najwy¿sza stopa procentowa 
sk³adki wynosi obecnie 3,33%, w zwi¹zku z czym 
p³atnicy sk³adek zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia spo-
³ecznego nie wiêcej ni¿ 9 ubezpieczonych op³acaj¹ 
od 1 kwietnia 2009 r. sk³adkê w wysokości 1,67% 
podstawy wymiaru sk³adek.

Dla p³atników sk³adek zg³aszaj¹cych do ubezpie-
czenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczo-
nych stopa procentowa sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe jest zró¿nicowana. W tym celu p³atnicy 
sk³adek zostali przyporz¹dkowani do określonych 
grup dzia³alności, w zale¿ności od rodzaju dzia-
³alności Polskiej Klasyfikacji Dzia³alności (PKD), 
ujêtej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki 
narodowej. 

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadaj¹cymi im 
stopami procentowymi sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe dla poszczególnych 29 grup dzia³alności 

ustala minister pracy i polityki spo³ecznej. Kategoriê 
ryzyka dla grupy dzia³alności ustala siê w zale¿ności 
od ryzyka określonego nastêpuj¹cymi wskaźnikami 
czêstości2:

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
ogó³em

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
śmiertelnych i ciê¿kich

• stwierdzonych chorób zawodowych
• zatrudnionych w warunkach zagro¿enia 

w razie przekroczenia najwy¿szych dopuszczalnych 
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy.

Kategoriê ryzyka dla grupy dzia³alności ustala siê 
na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycz-
nego za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostêpnych 
31 stycznia ka¿dego roku. Kategoriê ryzyka dla grup 
2 Wskaźniki dot. osób poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ogó³em oraz w wypadkach przy pracy śmiertelnych 
i ciê¿kich s¹ obliczane na umown¹ liczbê 1000 pracuj¹cych. 
Wskaźniki dot. osób zatrudnionych w warunkach zagro-
¿enia w razie przekroczenia najwy¿szych dopuszczalnych 
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy oraz stwierdzonych chorób zawodo-
wych s¹ obliczane na umown¹ liczbê 1000 zatrudnionych. 
Wymienione wskaźniki ustalane s¹ odrêbnie za pe³en rok 
kalendarzowy dla grup dzia³alności.

dzia³alności ustala siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata 
sk³adkowe. Od 1 kwietnia 2009 r. obowi¹zuj¹ nowe 
kategorie ryzyka razem z nowymi stopami procen-
towymi sk³adek dla 29 grup dzia³alności, zgodnie 
z za³¹cznikiem do nowego rozporz¹dzenia ministra 
pracy i polityki spo³ecznej w sprawie ró¿nicowania 
stopy procentowej sk³adki (tabela).

Ró¿nicowanie stopy procentowej sk³adek
na poziomie p³atników sk³adek 

Przepis dotycz¹cy ró¿nicowania stopy procento-
wej sk³adki na poziomie p³atnika sk³adek obowi¹zuje 
od 1 kwietnia 2006 r. Podstawê ustalania wysokości 
stopy procentowej sk³adki stanowi kategoria ryzyka 
ustalana dla poszczególnych p³atników sk³adek 
w zale¿ności od ryzyka określonego nastêpuj¹cymi 
wskaźnikami czêstości3:

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
ogó³em

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy – 
śmiertelnych i ciê¿kich

• zatrudnionych w warunkach zagro¿enia, 
które wystêpuj¹ w razie przekroczenia najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wp³yw wskaźników dot. osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy ogó³em oraz poszkodo-
wanych w wypadkach przy pracy – śmiertelnych 
i ciê¿kich, na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy 
dzia³alności jest równy i wynosi po 25%, natomiast 
wp³yw wskaźnika dotycz¹cego zatrudnionych 
w warunkach zagro¿enia jest dwukrotnie wy¿szy 
i wynosi 50%.

Kategoria ryzyka ustalana jest na podstawie 
danych przekazywanych przez p³atników sk³adek 
do terenowych jednostek organizacyjnych ZUS za 
trzy kolejne lata kalendarzowe. Dane niezbêdne 
do ustalenia przez ZUS kategorii ryzyka p³atnicy 
sk³adek przekazuj¹ do dnia 31 stycznia danego 
roku za poprzedni rok kalendarzowy, w informacji 
o symbolu ZUS IWA. Wzór tej informacji znajduje 
siê w za³¹czniku do rozporz¹dzenia ministra pracy 
i polityki spo³ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie ró¿nicowania stopy procentowej sk³adki 
na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych [4].

Informacjê ZUS IWA za dany rok kalendarzowy 
zobowi¹zani s¹ przekazywaæ p³atnicy spe³niaj¹cy 
nastêpuj¹ce warunki:

• byli zg³oszeni nieprzerwanie4 do ZUS jako 
p³atnicy sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe 
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który jest 
sk³adana informacja i co najmniej 1 dzieñ w styczniu 
nastêpnego roku

• w roku, za który jest sk³adana informacja, zg³a-
szali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 
10 ubezpieczonych [6].
3 Wskaźniki czêstości dla p³atników sk³adek s¹ obliczane na 
umown¹ liczbê 1000 ubezpieczonych oraz ustalane odrêb-
nie za pe³ny rok kalendarzowy dla p³atników sk³adek.
4 Przez nieprzerwane zg³oszenie w ZUS jako p³atnika 
sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe nale¿y rozumieæ, i¿ 
w ka¿dym miesi¹cu roku, za który sk³adana jest informacja, 
co najmniej jeden ubezpieczony podlega³ ubezpieczeniu 
wypadkowemu. Obowi¹zku z³o¿enia informacji ZUS IWA 
nie maj¹ wiêc ci p³atnicy, którzy choæ w jednym miesi¹cu 
danego roku nie byli p³atnikami sk³adek na ubezpieczenie 
wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlega³ temu 
ubezpieczeniu.

Tabela
GRUPY DZIA£ALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA 
GRUP DZIA£ALNOŚCI (obowi¹zuj¹ce od 1.04.2009 r.)
Groups of activities, risk categories and percentage rates of contributions for work accident insurance for groups of 
activities (as of April 1, 2009)

Lp. Grupy dzia³alności Kod PKD Kategorie 
ryzyka

Stopy 
procento-
we sk³adki 

(%)
1 Rolnictwo, ³owiectwo i leśnictwo A 9 2,53
2 Rybo³ówstwo i rybactwo B 6 1,73
3 Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych CA 12 3,33
4 Górnictwo i kopalnictwo surowców innych ni¿ energetyczne CB 12 3,33
5 Produkcja artyku³ów spo¿ywczych, napojów i wyrobów 

tytoniowych DA  6 1,73
6 Produkcja wyrobów w³ókienniczych i odzie¿y DB 4 1,20
7 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych DC 4 1,20
8 Produkcja drewna i wyrobów z drewna DD 10 2,80
9 Produkcja masy w³óknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, 

dzia³alnośæ publikacyjna i poligraficzna DE 5 1,47
10 Wytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

oraz paliw j¹drowych DF 5 1,47
11 Produkcja wyrobów chemicznych DG 6 1,73
12 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych DH 7 2,00
13 Produkcja wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych DI 8 2,26
14 Produkcja metali i wyrobów z metali DJ 9 2,53
15 Produkcja maszyn i urz¹dzeñ, gdzie indziej niesklasyfikowana DK 7 2,00
16 Produkcja urz¹dzeñ elektrycznych i optycznych DL 5 1,47
17 Produkcja sprzêtu transportowego DM 8 2,26
18 Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana DN 7 2,00
19 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê E 6 1,73
20 Budownictwo F 7 2,00
21 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, 

motocykli oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego G 5 1,47
22 Hotele i restauracje H 3 0,93
23 Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznośæ I 5 1,47
24 Pośrednictwo finansowe J 2 0,67
25 Obs³uga nieruchomości, wynajem, nauka i us³ugi zwi¹zane 

z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej K 4 1,20
26 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe 

ubezpieczenia spo³eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 
organizacje i zespo³y eksterytorialne L, Q 3 0,93

27 Edukacja M 3 0,93
28 Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna N 5 1,47
29 Pozosta³a dzia³alnośæ us³ugowa komunalna,

spo³eczna  i indywidualna O 5 1,47
Źród³o: za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 16 marca 2009 r. [5]
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Na podstawie danych za lata 2006, 2007 i 2008, 
przekazanych w informacjach ZUS IWA, dla ka¿de-
go p³atnika sk³adek ZUS ustali³ stopê procentow¹ 
sk³adki obowi¹zuj¹c¹ w bie¿¹cym roku sk³adkowym 
i powinien zawiadomiæ o tym p³atników sk³adek nie 
później ni¿ do dnia 20 kwietnia 2009 r. Podstawê 
ustalenia stopy procentowej dla p³atnika sk³adki 
stanowi kategoria ryzyka oraz wskaźnik koryguj¹cy, 
na podstawie którego p³atnikowi sk³adek ZUS ustala 
na rok sk³adkowy stopê procentow¹ sk³adki w wy-
sokości średniej dla dzia³alności lub te¿ odpowiednio 
obni¿onej albo podwy¿szonej. 

Dla ka¿dego p³atnika sk³adek objêtego zró¿nico-
wan¹ sk³adk¹ wskaźnik koryguj¹cy zosta³ obliczony 
przez porównanie jego kategorii ryzyka, obliczonej 
z lat 2006-2008, z kategori¹ ryzyka ustalon¹ dla 
grupy dzia³alności, do której dany p³atnik zosta³ 
zaliczony. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubez-
pieczeniu wypadkowym, od 1 kwietnia 2009 r. 
rozpiêtośæ wskaźnika koryguj¹cego mo¿e wynosiæ 
od 0,5 do 1,5. Stopy procentowe sk³adek dla p³at-
ników ustalane s¹ jako iloczyn stopy procentowej 
sk³adki ustalonej dla grupy dzia³alności, do której 
zosta³ zakwalifikowany p³atnik oraz indywidualnego 
wskaźnika koryguj¹cego, wynosz¹cego:

0,5 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 6 ka-
tegorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy 
dzia³alności

0,6 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla p³atni-
ka sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 5 kategorii od 
kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia³alności

0,7 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla p³at-
nika sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 4 kategorie 
ryzyka od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy 
dzia³alności

0,8 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla p³atni-
ka sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 3 kategorie od 
kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia³alności

0,9 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla p³atni-
ka sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 2 kategorie od 
kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia³alności

1,0 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest taka sama jak kategoria 
ryzyka ustalona dla grupy dzia³alności albo ni¿sza 
lub wy¿sza o 1 kategoriê od kategorii ryzyka 
ustalonej dla grupy dzia³alności

1,1 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest wy¿sza o co najmniej 
2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla 
grupy dzia³alności

1,2 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest wy¿sza o co najmniej 
3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla 
grupy dzia³alności

1,3 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest ni¿sza o co najmniej 4 ka-
tegorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy 
dzia³alności

1,4 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest wy¿sza o co najmniej 
5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla 
grupy dzia³alności

1,5 – jeśli kategoria ryzyka ustalona dla 
p³atnika sk³adek jest wy¿sza o co najmniej 
6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla 
grupy dzia³alności.

Korzystaj¹c z kalkulatora sk³adki5 mo¿na obli-
czyæ wysokośæ zarówno procentow¹, jak i kwotow¹ 
sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe w przedsiê-
biorstwie (rys. 1.). Mo¿na tak¿e za pomoc¹ kalku-
latora przeprowadzaæ analizy wp³ywu na wysokośæ 
sk³adki zmian zarówno liczby ubezpieczonych, jak 
i liczby wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych 
i ciê¿kich oraz osób pracuj¹cych w warunkach 
zagro¿enia.

Ustawa wypadkowa da³a uprawnienia inspekto-
rom pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy do przepro-
wadzania kontroli prawid³owości danych zawartych 
w informacji ZUS IWA. W 2008 r. inspektorzy pracy 
sprawdzaj¹c poprawnośæ informacji ZUS IWA pod-
czas przeprowadzania 7330 kontroli stwierdzili 402 
przypadki nieprawid³owych danych i powiadomili 
o tym jednostki terenowe ZUS. Nieprawid³owości 
dotyczy³y g³ównie danych o liczbie wypadków przy 
pracy oraz o liczbie pracowników zatrudnionych 
w warunkach zagro¿enia. Wed³ug oceny Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy poziom nieprawid³owości 
dotycz¹cych sporz¹dzanych przez pracodawców 
informacji ZUS IWA by³ bardzo niski [7].

Ponadto, realizuj¹c zapisy art. 36 ustawy wypad-
kowej, inspektorzy pracy skierowali w 2008 r. do 
ZUS 87 wniosków o podwy¿szenie o 100% sk³adki 
na ubezpieczenie wypadkowe na najbli¿szy rok 
sk³adkowy. Wnioski te wynika³y z ra¿¹cych naruszeñ 
przepisów bhp i g³ównie dotyczy³y przedsiêbiorstw 
budowlanych, a zwi¹zane by³y z niezabezpiecza-
niem stanowisk pracy na wysokości, a tak¿e ze 
stosowaniem niebezpiecznych maszyn i urz¹dzeñ. 
Z informacji otrzymanych z ZUS wynika, ¿e we 
wszystkich 87 sprawach wydano decyzje o pod-
wy¿szeniu sk³adki. W 12 przypadkach pracodawcy 
odwo³ali siê od decyzji ZUS.

5 Kalkulator sk³adki stanowi jeden z modu³ów opracowa-
nego w CIOP-PIB programu komputerowego BHP-AKK: 
www.ciop.pl/11887.html s³u¿¹cego do obliczania i pro-
gnozowania kosztów bhp w przedsiêbiorstwie.

Ocena funkcjonowania systemu
zró¿nicowania stopy procentowej sk³adek

Ponad sześcioletni okres funkcjonowania 
wyodrêbnionego systemu spo³ecznego ubezpie-
czenia wypadkowego pozwala na dokonanie jego 
oceny.  Pod wzglêdem finansowym ocena ta jest 
pozytywna z uwagi na znaczn¹ równowagê miê-
dzy wp³ywami ze sk³adek i wydatkami z funduszu 
ubezpieczenia wypadkowego ZUS. W latach 2005 
i 2007 zaobserwowano nadwy¿kê wp³ywów nad 
wydatkami, natomiast w latach 2003, 2004 i 2006 
wydatki przewy¿sza³y wp³ywy ze sk³adek (rys. 2.). 
W 2008 r. nast¹pi³ stosunkowo znaczny wzrost 
wyp³at z funduszu wypadkowego, które osi¹gnê³y 
kwotê 4 718 mln z³. W bie¿¹cym roku, zdaniem 
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Rys. 1. Strona internetowa portalu CIOP-PIB: www.ciop.pl/18738.html udostêpniaj¹ca mo¿liwośæ wyliczenia sk³adki na 
ubezpieczenie wypadkowe
Fig. 1. CIOP-PIB’s Internet site: www.ciop.pl/18738.html with a calculator for determining the contribution for accident insurance
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autora, nale¿y oczekiwaæ ujemnego salda do-
chodów i wydatków funduszu ubezpieczenia 
wypadkowego z uwagi na zmniejszenie wp³ywów 
ze sk³adek zwi¹zane z obni¿aniem p³ac w wielu 
przedsiêbiorstwach oraz ze wzrostem bezrobocia 
w warunkach kryzysu gospodarczego. 

Przeprowadzona analiza funkcjonowania sys-
temu zró¿nicowanej sk³adki umo¿liwi³a wykazanie 
pewnych wad tego systemu powoduj¹cych, i¿ nie 
motywuje on pracodawców w wystarczaj¹cym 
stopniu do ponoszenia dodatkowych nak³adów na 
poprawê warunków pracy w przedsiêbiorstwach. 
Wady te dotycz¹:

• ograniczenia zak³adów pracy objêtych zró¿-
nicowaniem sk³adki do p³atników zg³aszaj¹cych 
do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 
ubezpieczonych, co powoduje nierówne trakto-
wanie podmiotów gospodarczych; w rezultacie 
mikroprzedsiêbiorstwa, stanowi¹ce najwiêkszy 
sektor przedsiêbiorstw w Polsce, nie s¹ objête syste-
mem zró¿nicowanej sk³adki; ponadto obowi¹zuj¹cy 
przepis mo¿e byæ wykorzystywany do obchodzenia 
prawa polegaj¹cego na celowym zwiêkszaniu lub 
zmniejszaniu liczby ubezpieczonych pracowników 
w celu op³acania ni¿szej sk³adki ubezpieczeniowej

• liczba 29 grup dzia³alności, stanowi¹cych tzw. 
wspólnoty ryzyka, jest niewystarczaj¹ca, gdy¿ nie 
uwzglêdnia w zadowalaj¹cym stopniu zró¿nico-
wania ryzyka zwi¹zanego z prac¹; powoduje to, 
¿e w ramach danej grupy s¹ podgrupy o bardzo 
zró¿nicowanym ryzyku zawodowym; i tak np. 
w grupie „transport, gospodarka i ³¹cznośæ” znajduje 
siê transport drogowy, szynowy, wodny, lotniczy, 
dzia³alnośæ zwi¹zana z turystyk¹ oraz poczta i tele-
komunikacja, a wiêc grupy o bardzo zró¿nicowanym 
ryzyku; konsekwencj¹ tego jest nieuzasadnione 
merytorycznie podwy¿szenie lub obni¿enie sk³adki 
i ograniczenie jej stymuluj¹cego oddzia³ywania

• system ró¿nicowania sk³adki na poziomie p³at-
ników sk³adek w niewystarczaj¹cym stopniu reaguje 
na obni¿enie lub zwiêkszenie w przedsiêbiorstwie 
wskaźników czêstości wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych oraz liczby pracowników 
zatrudnionych w warunkach zagro¿enia; czêsto 
zmiana tych wskaźników nie przek³ada siê zado-
walaj¹co na obni¿enie lub podwy¿szenie kategorii 
ryzyka oraz wynikaj¹cej z niej wysokości sk³adki 
na ubezpieczenie wypadkowe i w ten sposób nie 
motywuje w oczekiwanym stopniu pracodawców 
do ponoszenia dodatkowych nak³adów na poprawê 
warunków pracy w przedsiêbiorstwach. 

Potrzeba doskonalenia systemu
– propozycje

W celu udoskonalenia systemu ró¿nicowania 
sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe celowe 
jest wprowadzenie zmian zarówno w ustawie, jak 
i w nowym rozporz¹dzeniu w sprawie ró¿nicowania 
stopy procentowej sk³adki. Zmiany w ustawie o ubez-
pieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych powinny dotyczyæ:

• zwiêkszenia zakresu podmiotów objêtych 
ró¿nicowaniem sk³adki na ubezpieczenie wypad-
kowe, zgodnie z którym stopa procentowa sk³adki 
na ubezpieczenie wypadkowe dla p³atnika sk³adek 
zg³aszaj¹cego do ubezpieczenia wypadkowego nie 
wiêcej ni¿ 2 ubezpieczonych (obecnie nie wiêcej ni¿ 
9 ubezpieczonych) wynosi 50% najwy¿szej stopy 
procentowej ustalonej na dany rok sk³adkowy dla 
grup dzia³alności

• stopa procentowa sk³adek dla p³atników zg³a-
szaj¹cych do ubezpieczenia wypadkowego od 3 do 
9 ubezpieczonych powinna byæ zró¿nicowana jedy-
nie na poziomie grup dzia³alności i ustalana w rozpo-
rz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej. 

Zmiany w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym ró¿nico-
wania stopy procentowej sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe powinny uwzglêdniaæ: 

• propozycje nowych stóp procentowych sk³adki na 
ubezpieczenie wypadkowe dla grup dzia³alności w za-
le¿ności od kategorii ryzyka (zmiana za³¹cznika nr 1 do 
rozporz¹dzenia z dnia 29 listopada 2002 r. [4])

• zmianê obowi¹zuj¹cych kryteriów ustalania 
kategorii ryzyka wed³ug wskaźników czêstości wy-
padków przy pracy, chorób zawodowych oraz pra-
cowników zatrudnionych w warunkach zagro¿enia 
do wyznaczania kategorii ryzyka w celu zwiêkszenia 
oddzia³ywania motywacyjnego p³atników sk³adek 
w celu intensyfikacji dzia³añ w kierunku poprawy 
warunków pracy (zmiana za³¹cznika nr 3 do roz-
porz¹dzenia z dnia 29 listopada 2002 r. [4])

• zwiêkszenie z 29 do 60 liczby grup dzia³alności 
opracowanych w CIOP-PIB na podstawie nowej 
Polskiej Klasyfikacji Dzia³alności (PKD 2007), 
która od 1 stycznia 2010 r. zast¹pi dotychczasow¹ 
klasyfikacjê dzia³alności (PKD 2004).

Nale¿y oczekiwaæ, i¿ wprowadzenie zapropo-
nowanych zmian legislacyjnych wp³ynie pozytywnie 
na zwiêkszenie w przedsiêbiorstwach motywacji do 
podejmowania dzia³añ prewencyjnych. W d³u¿szej 
perspektywie czasu powinno to prowadziæ do po-
prawy warunków pracy oraz zmniejszenia kosztów 
wyp³at świadczeñ z ubezpieczenia wypadkowego.
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Rys. 2. Przychody i wydatki funduszu wypadkowego ZUS w latach 2003-2008 (za 2008 r. brak danych o przychodach 
ze sk³adek)
Fig. 2. Revenues and expenses of ZUS (Social Insurance Institution) Fund for Accident Insurance in 2003-2008 (no data 
are available on revenues from contributions for 2008)

Źród³o: www.zus.pl oraz „Informacja o świadczeniach pieniê¿nych z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz o niektórych 
świadczeniach z zabezpieczenia spo³ecznego” ZUS, 2009 r.
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